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برقی، کنترلی و ابزار دقیق  برداري و نگهداشت تجهیزات بهره بهاي واحد پایه رشته ابالغ فهرست  موضوع :

1401سال  تأسیسات آب و فاضالب

هـ  57697/ت25254به استناد نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیأت وزیران به شماره 

هاي  نامه استانداردهاي اجرایی طرح و آیین ) قانون برنامه و بودجه23) و ماده (08/03/1400مورخ 

برداري و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و  بهرهست بهاي واحد پایه رشته فهر«، به پیوست عمرانی

االجرا) که مبانی آن به تصویب  از نوع گروه اول (الزم» 1401ابزار دقیق تأسیسات آب و فاضالب سال 

فرآیند ارجاع کار  برآورد هزینه کارهایی کهتهیه شود؛ تا براي  شوراي عالی فنی رسیده است، ابالغ می

شود، مورد استفاده قرار گیرد. می بعد از ابالغ این بخشنامه شروع ها آن

1400/ 
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 دستورالعمل کاربرد

فهرست ر ختصاا به کهتجهیزات برقی، کنترلی و ابزاردقیق تاسیسات آب و فاضالب  بهره برداري و نگهداريشته ر پایه حدوا يفهرست بها .1

  يبها و حشر، فصلها مقدمه ت،کلیاد، برراــ لعملکراتوــ سدنــ یا ،املــ ش د،میشوه نامیدتجهیزات برقی آب و فاضالب برداري از  ي بهرهبها

 : به ،فهرستبها  يپیوستها و یفهارد حدوا

 هاي باالسري. شرح اقالم هزینه  )1 پیوست 

 تجهیز و تحویل کار. )2 پیوست 

 ) کارهاي جدید.3پیوست 

تجهیزات برقی، کنترلی و ابزاردقیق تاسیسات آب و  برآورد هزینه اجراي کارها با موضوع بهره برداري و نگهداري. این فهرست بها براي 1-1

 فاضالب در نظر گرفته شده است.

برداري، تعمیر و نگهداري تاسیسات ي بهرههاهاي درج شده در این فهرست بها تمامی کارهاي مربوط به بخش .شرح و بهاي واحد ردیف1-2

ها و خدمات کلی و جزئی مورد نیاز براي انجام آن کار است. بـدیهی اسـت کـه حتـی در     فاضالب را در برگرفته و شامل همه فعالیت آب و

هاي الزم در بهاي واحد ردیـف محاسـبه و  منظـور    هاي جزء، تقاضاي وجه اضافه ننماید و تمامی هزینهصورت عدم اشاره مستقیم به فعالیت

باید از سایر حداث تاًسیسات محدوده جدید مورد نیاز، یا  توسعه محدود خطوط و شبکه توزیع، احداث و موارد نظیر  شده است. به منظور ا

 بینی شود.استفاده گردد و در برآورد پیش فهارس بهاي پایه

هاي اجرایـی موضـوع مـاده     دستگاهگذاري تمامی هاي سرمایهها و پروژه. حوزه شمول نظام فنی و اجرایی کشور و دامنه کاربرد آن طرح1-3

هـا و  ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـالمی ایـران، و طـرح    222) قانون برنامه چهارم و یا ماده (160(

 باشد.گذاري مشارکتی آنان با بخش خصوصی میهاي سرمایهپروژه

 مقادیر کار. . نحوه برآورد هزینه اجرا  و تهیه فهرست بها و2

رشته بهره برداري از تجهیزات برقی آب و فاضالب  يهارکا عمومی مقالا که ستا هشد تهیه ينحو به ،فهرستبها یني ایفهارد حشر .2-1

 اـتبهـفهرس نـیا يیفهارد حشر بام کارهاي آن قالا که ،باشد زنیا ردمو ه ايیژو ییاجرا وفنی  تمشخصا که ارديمو در. هدد پوشش را

 اـب ،اـه فـیرد ینا. دمیشو درج جدید یفرد رهشما با ط،مربو وهگر ينتهاا و در تهیه م،قالا اي آنبر مناسب ) هایف(رد حشر ،نکند تطبیق

 ساـسابر و قیمت تجزیه روش با ره دار،ستا يیفهارد حدوا يبها. میشوند هنامید ره دارستا يیفهارد انعنو به و مشخص رهت ستاـعالم

ره تاـس يیفهارد ختداپر ايبر لعملیراستود ههرگا. دمیشو درج نظر ردمو یفرد برابر در و محاسبه ،فهرست ینا يمبنا دوره ياـتهـقیم

 . ددمیگر  ضافها جدید رهشما با طمربو فصل  مقدمه  ينتهاا به و تهیه زممتنال ،باشدز اـنی ردوـم دار

هاي هر فصل بـا   هاي جدید در آینده، ردیف مورد نیاز و امکان درج ردیفهاي  . در این فهرست بها، به منظور سهولت دسترسی به ردیف2-2

 هاي جداگانه اي با شماره مشخص تفکیک شده است. فصل ها یا زیر توجه به ماهیت آنها به گروه

شماره گروه یا هاي فهرست بها، شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدي به  شماره ردیف

 زیر فصل، و دو رقم آخر به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل اختصاص داده شده است.
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هایی از این فهرست  ها، بهاي آنها به صورت درصدي از بهاي واحد ردیف یا ردیف فصل .  براي هر یک از اقالمی که در کلیات یا مقدمه 2-3

فهرست بهاي گفته شده تعیین شده است، باید ردیف جداگانه اي با شماره و شرح مناسب در گروه بها، و یا به روش دیگري که در مفاد این 

شود، در مقابل ردیف یاد شده درج شود. در این حالت ایـن اقـالم   مربوط پیش بینی شود و بهاي واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می

 هاي پایه محسوب می شوند. ردیف

 ،1-2 بند ه درشد  درج روش به ،حد هستندوا يبها ونبد ما، استا دموجو بها فهرست ینا در نهاآ حشر که یفهاییرد حدوا ي. بها2-4

 . میشوند بمحسو داررهستا يیفهارد نیز مقالا ینا .میشوند ینـتعی

 ماـهنگباید  ،4-2غیرپایه موضوع بندهاي  (اقالم ستاره دار) و بهاي واحد ردیف 1-2بند عموضو غیرپایه يهایفرد حدوا يبها و ح. شر2-5

 . برسد ییاجرا هستگاد تصویب به ر،کا ايجرا هزینهبررسی 

ــس يهایفرد آوردبر مبلغ جمع چنانچه د،میشو ارگذوا عمومی طریقمناقصه از که هاییرکا .  در2-6 ــنس دار،رهتاـ ــب بتـ ــجم  هـ ــغ عـ  مبل

 زمال ،دــ باش صد) در30( سی از بیشتر ،شتهر ینا در تحویل کـار،  و تجهیز هزینه لاعما ونبد غیرپایه)و  (پایه فهرستبها يیفهارد آوردرـب

 هـتجزی اـب اهرـهم ،تصویب از پس را، در آن رشته داررهستا يیفهارد تمامی حدوا يبها و  حشر ،مناقصهم نجاا از قبل ییاجرا هستگاد تـسا

 رايوـــش تصویب توسطو  سیدگیر از پس تا دارد لساار رکشو برنامــه و بودجــهســازمان  در ،فنی عالی رايشو بیرخانهد به ط،مربو تـــقیم

 از هاییکهرکا در. دگیر ارقر عمل ك)) مال34001و  34000دار( هـاي سـتاره   (براساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصـویب ردیـف   ،فنی الیـع

 .دبو هداخو صددر  )10) و ده (15ده (ب پانزـترتی هـب هدـش داـقف یـس ،میشوند ارگذوا مناقصه تتشریفا كتر یا ودمحد مناقصه طریق

هاي زیـر، طبـق   ها و هزینههاي غیرپایه مربوط به آن، ضریب بها و ردیفهاي این فهرست . هنگام تهیه برآورد، به جمع بهاي واحد ردیف2-7

 ، اعمال می شود.8-2روش تعیین شده در بند 

و براي کارهایی که به صورت ترك  30/1شود برابر کارهایی که به صورت مناقصه واگذار میهاي عمرانی براي .ضریب باالسري طرح2-7-1

 41/1شوند برابر هاي غیر عمرانی که به صورت مناقصه واگذار میباشد. ضریب باالسري طرحمی 20/1شود برابر تشریفات مناقصه واگذار می

 در هنمارا  انعنو به يباالسر ضریب مقالا حشر باشـد.  مـی 30/1شوند، برابر ر میو براي کارهاي که به صورت ترك تشریفات  مناقصه واگذا

 ست. ا  هشد  درج 1 پیوست

 شود.اي اعمال نمیتبصره: به این فهرست بها ضریب منطقه

 .2ت پیوس  لعملراستود مطابق تحویل کار و تجهیز  .هزینه2-7-2

 بـحس رـب محاسبه شده و  ،فنی  تمشخصا و ییاجرا  هايس دستورالعملساابر آن،  مقالا یردمقا ر،کا هر  ايجرا هزینۀ آوردبر اي. بر2-8

 و ارمقد ،حدوا  يبها ،حدوا ح،شر ره،شما شامل فهرستیکه. دمیشو يگیرازهندا ط،مربو ي غیرپایـه هـا یفرد و فهرستبها نـیا ياـفهـیرد

 .دمیشو  تهیه ،ستا اـفهـیرد يبها

ــمرب يیفهارد کليبها جمع از ست.ا  یفرد آن حدوا  يبها در ارمقد بحاصل ضر ،یفرد هر  کل يبها ،فهرست  ینا در ــب طوـ ــه هـ  رـ

 و تجهیز هزینۀ و ه،شد بضري باالسر ریبـض. یدآمی ستد به نظررد مو رکا ايبر فهرست  مبلغ، فصلها لغمب  جمع از و فصل  مبلغ ،لـفص

و  2، 1 يهاپیوست و هافصل مقدمۀ ت،کلیا ه،شددیا اركمد به. دهد بواخورکا ايجرا ۀـهزین آوردرـب ،نتیجه د،میشو ضافها آن به تحویل کار،
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شود. در هر حال تمام فهرست بهاي حاضر ولو در صورت عدم درج ردیف ها یا بخش هایی، منضم به پیمان تلقی می میمهـضبهاء فهرست 3

 شود.می

، نهااي آجراهزینه آورد برمحدوده خطوط و شبکه توزیع و موارد نظیر مورد نیاز باشد، چنانچه احداث تأسیسات در محدوده جدید، یا توسعه 

هاي  شبخاي ین ترتیب براکه به ي یردمقاو فهرستبها . دوـیشـگانه تهیه ماجدربهطوط شته مربورپایه ي فهرستبهاد بررلعمل کاراستودطبق 

ــه بـــکآورد رـــخالصه بگ بابراه همرد، تهیه میشور مختلف کا منعکس در آن جمع نیز رت به صوو به تفکیک ر مختلفکاي بخشهاآورد رـ

م (تمار کلکاايبره گارکانبرچیدو ها تنها یک فهرست تجهیز رکاع ین نودر ا. میشوندمنضـم  ه یکدیگر ـبر، اـکان برآورد اجرايبه عنو، ستا

 گردد. میدر هر حال فهرست بهاي حاضر تماما منضم به پیمان تلقی . دها) تهیه میشوشتهر

 که نهاآ رهبادر اتیـطالعا  عنو هر  کلی رطو به و نهاآ تهیه  منبع و اتتجهیز ،مصالح کاملتمشخصا باید . براي تهیه مصالح توسط پیمانکار3

 فنی تمشخصادر  و هــ تهی ،دــ باش تهــ شدا اهیــ گآ آن هــ ب بتــ نس قیمت دپیشنها یهارا ايبرپیمانکار  ستا زمال و دهبو موثر قیمت نظر از

 . کند  درج فنی سیزربا و کیفیت لکنتر هنحو لعملراستود با اههمر نپیما خصوصی

 تمشخصا با را جنس نهما کهمورد تایید کارفرمـا،   هکنند تولید سه منا قلاحد برآورد، هکنند تهیه حدوا هـک تـسا ینا "تهیه منبع" از رمنظو 

  .کند درج رکا خصوصی فنی تمشخصا در ،میکنند دـتولی هم به یکدنز هاقیمت و مشابه

وزارت نیرو  63. در تمام فصول این فهرست بها، براي انجام عملیات رنگ و پوشش ظاهري تجهیزات برقی الزم است استاندارد شماره 4

 مراعات گردد.  "رنگ و پوشش تجهیزات برقی"تحت عنوان 

 . تعاریف: 5

 شوند. میعناوین و عبارات زیر در این فهرست بها تعریف 

 نظر بـراي  مورد داراییعمر  چرخه درطول که میباشد، مدیریتی و اجرایی فنی، اقدامات تمام از ترکیبی. نگهداشت (نگهداري و تعمیرات): 5-1

 داشته باشد. رااستاندارد  کارکرد بتواند که باشد وضعیتی در دارایی آن تا شودمی انجام آن بازسازي یا حفظ

برداري، نگهداري و تعمیـرات در تأسیسـات    بها اشخاص حقوقی یا  حقیقی که داراي تخصص بهرهنگهداشت: در این فهرست.پیمانکار 5-2 

باشند و توسط کارفرما طی فرآیند برگزاري مناقصه یا  برداري از مراجع ذیربط مینامه تعیین صالحیت بهره آب و فاضالب بوده و داراي گواهی

بها منظور از پیمانکار همـان پیمانکـار نگهداشـت    شود. در این فهرست گردند، به عنوان پیمانکار شناخته می ب میترك تشریفات مناقصه انتخا

 است.

باشد. این قبیل کارها عموما در برداري، انجام برخی از کارها نیاز به اخذ مجوز انجام کار از سوي کارفرما می. دستور کار: در هنگام بهره5-3

توانـد مشـخص    لحاظ گردیده و داراي مقادیر کار و حجم اجرایی بوده، ولی به لحاظ موقعیت مکانی و زمانی،  اجراي آن می قرارداد پیمانکار

باشد. در اینصورت دستور کار به صورت کتبی یا از طریق ارجاع در نرم افزارهاي کارفرما بـا  نباشد و نیاز  به اعالم انجام آن از سوي کارفرما 

یی، اعم از مشخصات فنی اجرایی، نام کارفرما، شماره و تاریخ پیمان و شماره و تاریخ دستور کار، از سـوي کارفرمـا بـه    ذکر مشخصات اجرا

 پیمانکار ابالغ خواهد شد.

هاي چون ساخت شناخته شده و مصوب جهت اجـراي کـار و   . دستورالعمل: به مجموعه استانداردها، معیارها و مشخصات فنی و نقشه5-4

 باشد. شود که در قرارداد پیمانکار لحاظ و این مجموعه به عنوان روش کار میبرداري گفته میجرایی در بهرهعملیات ا
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برداري به منظور بررسی عملکـرد پیمانکـار بـه    . ناظر : کارشناس یا کارشناسان متخصص دستگاه نظارت بوده که از شروع عملیات بهره5-5

 باشد.شود. دستورات و تاییدات کتبی ناظرین در چارچوب قرارداد داراي اعتبار می می صورت کتبی به پیمانکار معرفی

 ساعت شبانه روز است. 24ساعت کاري (اعم از صبح، عصر و شب) در طی  8بها، بازه زمانی منظور از شیفت کاري در این فهرست .5-6

 کیلومتر باشند. 30باشد که داراي فاصله کمتر از یک محل می. منظور از عبارت همزمان، انجام کار در یک بازه زمانی و در 5-7
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 تکلیا

 . هستند یکدیگر مکمل و تفکیک  قابل غیر ايجزا ،یفهاح ردشر و فصلها مقدمۀ ت،کلیا د. مفا1

  کـی هر حدوا يبهابلکه   ،نیست رکا کامل تمشخصا ةتعیینکنند تنهایی به و کلیات،ها  فصل  مقدمۀ در هشد درج موارد و یفهارد حشر .2

 نـیا در هدـش ینـتعی  تاـمشخص با و دشو  منجاا فنی تمشخصا و نقشه  طبق ر،کا که ستا ختداپر قابل تیرصو در ها یفرداز 

 .باشد شتهدا مطابقت نظر ردمو یفو رد اـتبهـفهرس

 املـش و دهبو فاضالبرشته بهره برداري از تجهیزات برقی آب و به  طمربو يهارکا ايجرا  هزینۀ متوسط ،فهرستبها ینا ي. قیمتها3

 ه،گارکا در الحـمص اییـج جا به ،مصالح ازيندرابا و حمل ي،گیرربا ار،بزا و تالآماشین ،نسانیوي انیر يگیرراـهکـب و أمینـت ياـههـهزین

 دـحوا ياـبه در رد)وـم بـحس (بر ازي و تنظیمندراه ا و مایشهمچنین هزینه آز. ستا رکا کاملاي جرا ،کلی رطو بهو مصالح  فتالا

 ت. سا هشد پیشبینی فهرستبها نـیا ياـفهـیرد

پراکندگی کار،   بابت بهاییضافه ا هیچگونه ست.ا نقشه و دستورالعمل طبق ر،کا منجاا ايبر کاملی يهاقیمت ،فهرستبها ینا يقیمتها .4

 را رکا ايجرباراندازي و موارد دیگر که ا هاي کم یا زیاد، تعبیه سوراخ، بارگیري، حمل، ع، دهانهتفاار یاعمق سختی زمین، تغییر جنس، 

-نمی ختداپر  قابل ،ستا هشد پیشبینی ضافهبهاا یا بها  آن  ايبر بها فهرست  ینا در حتاصر به  نچهآ جز ،کند صوـمخص اـی رـمشکلت

 باشد.

 "براي اختصار از درج عبارت  اندازي منظور شده است و هاي حمل، نصب، آزمایش و راه هاي این فهرست بها، هزینه . در قیمت ردیف5

 ها، صرفنظر شده است. در شرح ردیف "اندازي حمل، نصب، آزمایش و راه

جایی خاك دن خاك مناسب، هرگونه مواد مصرفی و جابهیسه کرازي و رندراباو حمل ي، گیررباایاب و ذهاب عوامل مربوط ، تهیه، هزینه . 6

قیمت هـاي فصـول در   کیلـومتر بـراي کلیـه فعالیـت     50و خارج از محدوده کارگاه تا  کارگاه رد) در محدوده(حسبمومازاد، نخاله مواد زائد 

ردیـف مربوطـه    05/1کیلومتر با اعمال ضریب  10کیلومتر به ازاي هر  50و مازاد بر ست ه این فهرستبها پیشبینیشدا ي مربوطه دریفهارد

 قابل پرداخت است. 

هاي این فهرست بها پـیش بینـی    ها، در قیمت ردیف وسایل توکار و همچنین ساخت محل نصب دستگاههاي برق و  . هزینه تعبیه محل لوله7

 شود. هاي مربوط در فصل وسایل متفرقه استفاده می نشده است. درصورت ضرورت انجام عملیات تخریب، براي پرداخت هزینه آن، از ردیف

 شده رمنظو ن،پیما به  منضم رکا ايجرا هزینه آوردبر در تی کهرصو در ه،گارکا تحویل  و تجهیز  هزینه به ضریب باالسري، طمربو غا. مب8

 ختداپر قابل آن به طمربو مبالغ آورد،بر در هزینهها یا ضریبها ینا پیشبینی معد رتصو در یگرد رتعبا به قابل پرداخت است.  ،باشد

 نمیباشد.

 هايقیمت با آن مقایسه یا ،یگرد يهافهرست با فهرستبها  ینا مقایسۀ یا ،یکدیگر با فهرستبها ینا يفصلها  مقایسۀ از  يگیر نتیجه با .9

 نیست.  ختداپر  قابل ،ستا هشد تعیین حتاصر به نچهآ بجز ضافیا جهو ،یگردمقایسه  عنو هر یا ،قیمت تجزیه به دستناا یا روز

 .دبو هداخو نافذ آورد،بر مرحله ايبر تنها آن دمفا ،ستا هشد داده آوردبر هنحواي بر لعملیراستود که بها فهرست ینا از بخش هر . در10

و اجرایی تاسیسات برقی کارهاي ساختمانی، تاسیسات برقی عمومی  فنی تمشخصا ،بها فهرست  ینا در فنی تمشخصا از رمنظو .11

سازمان برنامه و بودجه کشور)،  ن و پیمانکارانو اجرایی مشاوریفنی  منظا رموا 110 رهشما (نشریه فشارضعیف و فشارمتوسط، جلد اول و دوم

 
 

 

۵  
 

 



 تکلیا

برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
سازمان برنامه و بودجه کشور)،  375کیلوولت (نشریه شماره  33و  20هاي توزیع هوایی و زمینی  مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست

مه و بودجه کشور)، سازمان برنا 374مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشارمتوسط و ضعیف (نشریه شماره 

سازمان برنامه و بودجه کشور) ، مطالعات راهبردي  393هاي جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان(نشریه شماره  کتاب نقشه

استقرار سیستم اسکادا و مرکز ملی پایش آب و فاضالب کشور و کلیه دستورالعمل هاي ابالغی وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و 

 يها نقشه در هشد تعیین  ن، مشخصاتپیما خصوصی فنی تمشخصا رد،مو حسببر کشور، براساس آخرین ویرایش ابالغی و فاضالب

 ست.ا هارکارستود و ییاجرا

 .برسد دستگاه نظارت تأیید به رشسفا از قبل ،فنی تمشخصا با تطبیق نظر از باید ز،نیا ردمو اتتجهیز و مصالح فنی گیا کاتالو نمونه . 12

است، که باتوجه به مفاد کلیات و ها  مجلس رتصو و هارکارستود ،ییاجرا ينقشهها در هشد  درج دبعاا سساا بر هارکا يگیر ازهندا .13

 روش به يگیر ازهندا ،ستا هشد بینی پیش بها فهرست ینا در يگیر ازهندا ايبر اي هیژو روش که ارديمو گیرد. در ها، صورت می مقدمه فصل

 دمیشو منجاا هشد تعیین

 با آنها مطابقت باید ها، کابل کشی مانند ،نیست میسر اًبعد نهاآ  کامل سیزرباامکان  د وشو می هپوشید رکا منجاا از پس که . عملیاتی14

 .دشو جلسه رتصو دستگاه نظارت، با ن،شد هپوشید از قبل و رکا  ايجرا  حین ،هارکا رستود و  فنی  تمشخصا ،ییاجرا يها نقشه

 :دگیر ارقر توجه ردمو باید نیز یرز اردمو د،شو تهیه بطاضو سساا بر باید که تتجلسارصو تنظیم . در 15

 ،یـیاجرا ينقشهها، حسب مورد هارکا رستود سساا بر و تعملیا ايجرا حین در باید پیمان، در هشد تعیین اردمو در تتجلسارصو .15-1

 :باشند یرز تطالعاا قلاحد شامل و شوند تهیه خصوصی فنی تمشخصاو ومی ـعم یـفن تصاـمشخ

 ،تجلسهرصو یخرتا و رهشما و نپیما عموضو ن،پیما یخرتا و رهشما ر،پیمانکا ،فرمارکا منا -

 ،تجلسهرصو عموضو رکا ايجرا ايبر زمال فنی تتوجیها و الیلد کرذ -

 کامل. تجزییا با هابروزرسانی دستورالعمل ، بیان مشخصات فنی کار وکافی تتوضیحا یهارا -

 .تعملیا محجاا و یردمقا محاسبه و رکا دننمو همتر -

 تاریخ شروع و اتمام عملیات -

 رتصو در لعماا ايبر پیمانکار به فرمارکا توسط بایدت تجلسارصو تمامی. برسد فرمارکا ر وپیمانکا يمضاا به باید تتجلسارصو .15-2

 غبالا. نمیباشد دستناا قابل و دهنبو معتبر فرمارکا غبالا فاقدت تجلسارصود. شو غبالا یردمقا خالصه ولجد و رکا عموضو اههمر به ضعیتو

 .کاهد نمی رپیمانکا اتتعهد از ده ووـب تتجلسارصو و اركمد زيمستندسا رمنظو به فرمارکا توسط تتجلسارصو

صرفاً با مسئولیت و تایید باالترین  د و ابالغباش شتهدا مطابقت تجلسهرصو عموضو تعملیا ايجرا نماز با باید فرمارکا غبالا یخرتا .15-3

 تواند در زمان دیگر انجام شود. مقام دستگاه اجرایی می

 نمی زاـمج سهـتجلرصو غالـبا و یمـتنظ از لـسه) قبـتجلرصو عوـموض با طتباار ه (درشد منجاا رکا بابت از رپیمانکا به ختداپر هرگونه .16

 .باشد

تجهیزات زیربنایی و مصالح کارفرما بر اثر سهل انگاري و قصور از زمان تحویل تا  پایان قرارداد  . مسئولیت خسارت وارده به تاسیسات و17

 باشد.به عهده پیمانکار می
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آالت ، خودرو، ابزار و لوازم الزم مورد تایید کارفرما (براساس تایید دستگاه نظارت) براي . پیمانکار بایستی نیروهاي انسانی ماهر، ماشین18

 روزي براساس شرایط خصوصی پیمان تامین نماید.ملیات بهره برداري، تعمیر و یا تعویض موضوع این فهرست بها را بصورت شبانهاجراي ع

. پیمانکار مکلف است نسبت به آموزش پرسنل تحت امر خود، ارائه  گواهی نامه صالحیت ایمنی و معرفی نماینده ایمنی اقدام نماید و در 19

 ادثه در اثر عدم آگاهی پرسنل، مسئولیت مستقیماً متوجه پیمانکار است.صورت بوجود آمدن ح

 . پیمانکار مکلف خواهد بود وسایل و ابزار کار جهت تجهیز واحد رسیدگی به حوادث و تعمیرات را تامین نماید.20

متشکل از نماینده مدیرعامل، نماینده دستگاه نظارت . در موارد اختالف امور فنی قراردادها بین دستگاه نظارت و پیمانکار، نظریه هیئت فنی 21

 و نماینده پیمانکار (با اکثریت آراء) براي طرفین الزم االتباع خواهد بود.

 . در صورتی که نیاز به اصالح یا ارتقاء کانال انرژي (لوله گذاري و کابل کشی) باشد از فهرست بهاي مربوطه استفاده شود.22

 ست.ا هشد محاسبه 1400 لسا چهارم ماهه سه يها قیمت يمبنا بر بها فهرست ینا . 23
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 برداری  بهرهفصل اول: 

 . مقدمه 1

باشـد. در ادامـه تعـاریف    برداري تجهیزات برقی تاسیسـات آب و فاضـالب مـی   هاي این فصل، مربوط به بهره . مفاد درج شده در ردیف1-1

 شود.  ها ارائه می  مربوط به این فصل، به همراه عملیات تفصیلی ردیف

ها در جدول مربوط به عملیات تفصیلی ردیـف متنـاظر درج شـده باشـد،      ار ردیف. چنانچه درصد تقریبی هزینه انجام مراحل مختلف ک1-2

گیرد و چنانچه کار مطابق برآورد انجام شده  درصد تعیین شده، نسبت به کل عملیات ردیف مربوط است و براي برآورد مورد استفاده قرار می

 به طور کامل انجام نشده باشد، پرداختی صورت نخواهد گرفت.

 باشد.ها توسط پیمانکار الزامی می هاي ارائه شده کارفرما و ارائه گزارش براي تمامی ردیف میل فرم. تک1-4

 تعاریف . 2

 هارتی و جسمی براي انجام وظیفه اپراتوري را داشته باشد، اپراتور گویند. هاي دانشی، م  . اپراتور: به شخصی که توانایی2-1

شود تا به بهتـرین وجـه    فرآیند) انجام می سازه به اضافه تجهیزات و روي یک تجهیز یا وسیله یا تاسیسات (هاي که بر   اپراتوري: فعالیت. 2-2

 هاي عادي، آماده باش، اضطراري و بحرانی عمل کند، اپراتوري گویند.  هاي سازنده در حالت  ممکن مطابق توصیه

، باز و بسته نمودن ، روشن و خاموش کردنخروجی ، کنترل محصولمصرفی تجهیزات و مواد ها عبارت از پایش، کنترل و تنظیم  این فعالیت

ثبـت و  (روزانـه)،   هـاي  هـاي دور  انجام چک لیستها،  مطابق دستورالعمل شیرآالت، جابه جایی تجهیزات و تمیز کردن دستگاه و محیط کار

 .باشند میاد مشخص هاي تعریف شده به افر هاي تعیین شده در دوره از محل ها  گزارش منظم داده

 .میدهد  انجام روزمره خدمت را یک ارائه براي ضروري هاي فعالیت ها و فرآیند که سازمان یا شخص بردار:. بهره2-3

مصـوب و   یفـ یو ک یکمـ  يهـا  اسـتاندارد  و یفن يها ها، راهنما  دستور العمل يکه بر مبنا يمستمر يها   تیبه مجموعه فعال برداري: . بهره2-4

ـ و توز هیانتقال، تصـف  ن،یتام زاتیو تجه ساتیاز تأس منیو ا حیو استفاده صح تیریمدون به منظور مد يها  برنامه آب و فاضـالب انجـام    عی

 .ندیگو يبردار بهره رد،یگ یم

هـاي و   حـل ها، راه قالب برنامه هاي آن در . راهبري: به فرآیندي که نتیجه آن هماهنگی و ثبت و گزارش اجزاي یک سیستم یا زیر فرآیند2-5

 هاي تعریف شده باشد، راهبري گویند. سازماندهی موجود براي پاسخگویی به نیاز

تجهیزات انرژي بر، کنترلی،  برداري از شامل: بهره برداري تجهیزات برقی تاسیسات آب و فاضالب در تاسیسات آب و فاضالب، عملیات بهره

 باشد. ارتباطی و مانیتورینگ می

ها، بـا اسـتفاده از نیـروي     به کاري آن . ثبت و گزارش: پایش مستمر، بازدید و بررسی وضعیت صحت عملکرد تاسیسات به منظور آماده2-6

 متخصص و تجهیزات فنی الزم 

 متوسط) به شرح  جدول زیر است: فشار برق هاي پست از برداري (بهره 010101. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 3

 متوسط) فشار برق هاي برداري پست (بهره 010101درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف -1جدول 
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شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

 15 گرفته صورت هاي مانور یا شده داده رخ اتفاقات براساس وقایع ثبت و روزانه گزارش دفتر نوشتن 1

 2 ها  پانل روي هاي نشانگر براساس هاي بهره برداري روزانه فرم  تکمیل 2

 لحاظ به محیط و بررسی حرارت درجه گرفتن بادرنظر روغنی ترانسفورماتور انبساط منبع روغن سطح بررسی 3

 روغن چاله تعمیرات و همچنین بررسی تیم به نشتی گزارش و آن اتصاالت یا و بدنه از روغن نشتی
30 

 10 ترانسفورماتور زمین سیستم بررسی اتصاالت 4

 10 بررسی وضعیت سیلیکاژل،  عملکرد سکیسیونر، دژنکتور و ترانسفورماتور اندازه گیري 5

 15 هاي ورودي و خروجی و کلیه اتصاالت ترانسفورماتور بازدید ظاهري از مقره 6

 100 جمع

 

 متوسط) به شرح جدول زیر است: فشار هوایی خطوط از برداري (بهره 010201. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 4

 متوسط) فشار هوایی خطوط از برداري (بهره 010201درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف -2جدول 

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

 یراق و ها آرم کراس ها، گارد ها،  مقره ظاهري بودن سالم از اطمینان و هوائی انتقال خط دکل یا پایه از بازدید 1

 آالت
50 

 10 گزارش افتادن اجسام خارجی بر روي خطوط به تیم تعمیراتی 2

 20 )سیم فلش(  هوایی سیم کشش وضعیت بازدید 3

 20 خط حفاظتی تجهیزات سایر و ها ریکلوزر ،) اوت کات( سکسیونر ، ها برقگیر وضعیت بازدید 4

 100 جدول

 
 

 

٩  
 

 



 برداری  فصل اول: بهره

برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
هـا بـه    درصد اضـافه ب  50(به هر تعداد) به درخواست کارفرما  هوایی خطاز  (ترموگرافی)حرارتیتصویربرداري : در صورت 1تبصره

 متوسط) اضافه شود. فشار هوایی خطوط از برداري (بهره 010201ردیف

هـا بـه    درصـد اضـافه ب   30: در صورت آچارکشی اتصاالت سست خطـوط انتقال(بـه هـر تعـداد)  بـه درخواسـت کارفرمـا        2تبصره

 متوسط)اضافه شود. فشار هوایی خطوط از برداري (بهره 010201ردیف

  ژنراتور) به شرح زیر است: برداري دیزل (بهره 010401. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 5

 ژنراتور) دیزل برداري (بهره 010401درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -3جدول                  

 
شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

1 

 
 توصیه و کارکرد ساعت طبق( آن کیفیت و کمیت بودن مناسب از اطمینان و دیزل موتور روغن بازدید و بررسی

 آن روغن کردن اضافه لزوم درصورت و) سازنده
10 

2 
 قطعات و ها قسمت از روغن نشتی عدم از اطمینان ژنراتور جهت دیزل مختلف هاي قسمت از  بازدید و بررسی

 و سیمی برس تنظیف، پارچه صنعتی، هواي یا بلوئر بوسیله ژنراتور دیزل سطوح کلیه نمودن تمیز و آن مختلف

 .آلودگی هرگونه وجود عدم از اطمینان

10 

 عدم و رادیاتور آب سطح بودن کافی از اطمینان رادیاتور، کننده خنک هاي فن پروانه تسمه سالمت از اطمینان 3

 ).نیاز درصورت(صنعتی هواي یا بلوئر با رادیاتور سطح نمودن تمیز و اتصاالت در نشتی وجود
10 

 از اطمینان رسانی از مخزن ذخیره به مخزن سوخت و، سیستم سوخت دیزل رسانی سوخت سیستم از بازدید 4

 .مربوطه سوخت انتقال هاي  لوله و اتصاالت در نشتی وجود عدم (اصلی و رزرو) و سوخت مخزن پربودن
5 

 5 غیرعادي لرزش و صدا وجود عدم از اطمینان و کار هنگام به ژنراتور دیزل از بازدید 5

 10 هوا انتقال هاي  لوله در نشتی وجود عدم از اطمینان و دیزل هواي فیلتر تمیزي 6

 10 ).نیاز درصورت(صنعتی هواي یا بلوئر با آن نمودن تمیز و ژنراتور دیزل و روشنایی اتاق تهویه سیستم از بازدید 7

 از بازدید و کنترل و دقیقه 20 هربار و هفته در بار یک حداقل ژنراتور دیزل انداختن کار به و نمودن روشن 8

 احتمالی عیوب کشف جهت آن مختلف هاي قسمت
15 

 
 

 

١٠  
 

 



 برداری  فصل اول: بهره

برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  

تاسیسات) به شرح جدول زیـر   پایش و راهبري مرکز از برداري (بهره 010403تا  010401 هاي ردیف  به مربوط تفصیلی عملیات .6

 است:

پایش و راهبـري   مرکز از برداري (بهره  010703تا  010701 هاي درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف   -4جدول 

 )تاسیسات

 بررسی ،مذکور اتصاالت کردن محکم و کردن تمیز و سولفات بردن ازبین منفی، و مثبت هاي قطب اتصاالت بررسی 9

 ها  کابل روکش بودن سالم از اطمینان و ها  باتري کابل
5 

 5 ژنراتور دیزل هیتر و  )ها ( باتري سالمت باتري، شارژر وضعیت بررسی 10

 10 موجود ومشکالت مشاهدات و کارکرد ساعت ها، خطا شده، گیري اندازه مقادیر بررسی و ثبت 11

 5 اور چنج یا و ATS  کلید کنترل و برق تابلو کارکرد صحت بررسی 12

 100 جمع

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد  

 برآورد

1 
 و وقـایع  از اطـالع  منظـور  بـه  روزانه گزارشات دفتر براساس شیفت تحویل هنگام در قبل شیفت گزارشات مطالعه

 و وقـایع  ثبـت  و روزانـه  گزارش دفتر نوشتن و قبل شیفت و ارائه گزارشات نرم افزاري سیستم در داده رخ اتفاقات

 گرفته صورت اقدامات از بعد، شیفت آگاهی منظور به درشیفت شده داده رخ اتفاقات براساس روزانه مشاهدات

20 

 30 تجهیزات سایر و دقیق ابزار ، کنترل سیستم عملکرد ، مانیتورینگ سیستم افزار نرم عملکرد صحت بررسی 2

هاي مخابراتی (بی سـیم، تلفـن    هاي و ملی با استفاده از انواع ابزار دیسپاچینگ منطقهمکاري و هماهنگی مستمر با  3

 اینترنت، فیبر نوري و ...) به منظور حفظ پایداري شبکه
5 

4 

 

 

 و تعمیـر  عملیـات  انجام منظور به مربوطه هاي فرم براساس  ملی، و هاي منطق دیسپاچینگ از کار انجام مجوز اخذ 

 متري تله سیستم تجهیزات توسعه و نگهداري
5 

 5 دسـتورالعمل  مطـابق  مربوطـه  هاي واحد با ارتباطات پایداري بررسی و نگهداشت تیم و اجرایی هاي واحد با ارتباط 5

 
 

 

١١  
 

 



 برداری  فصل اول: بهره

برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  

 

 هاي قابل مشاهده در صفحه نمایش نرم افزار می باشد.  TAG  ،TAG: منظور از 1تبصره 

پایش و راهبري تاسیسات سیستم مخابراتی وجود داشته باشد صحت عملکرد آن توسط اپراتور بررسی : در صورتی که در مرکز 2تبصره

 شود.

براي دو نفر در یک شیفت منظـور شـده اسـت و در    10703هاي براي یک نفر و ردیف 010702تا  010701هاي  : بهاي ردیف 3تبصره

 اعمال شود.  0.5صورتی که از یک نفر استفاده شود با ضریب 

 : بازدید ظاهري و بررسی صحت عملکرد تمامی تجهیزات مرکز پایش و راهبري تاسیسات به عهده اپراتور می باشد. 4تبصره

 افزار مانیتورینگ و کنترلی به عهده اپراتور می باشد. نرم خود و اطالعاتی هاي بانک از پشتیبان : تهیه5تبصره

 دستی باشد اپراتور سیستم کنترل آن را انجام خواهد داد.: در صورتی که نیاز به تنظیمات یا فرامین 6تبصره

 ساعته در نظر گرفته شده است. 8ها براي هر شیفت : این ردیف7تبصره

 ) به شرح زیر است:20KWخورشیدي تا  نیروگاه واحد از برداري (بهره 011001. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 7

 ) 20KWخورشیدي تا  نیروگاه واحد از برداري(بهره 011001مربوط به ردیفدرصد برآورد مراحل مختلف عملیات  -5جدول 

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

1 

 

 

 

 

مطالعه گزارشات شیفت قبل در هنگام تحویل شیفت براساس دفتر گزارشات روزانه به منظور اطالع از وقایع و 

هاي  روزانه و ثبت وقایع براساس اتفاقات رخ داده شده یا مانوراتفاقات رخ داده در شیفت قبل و نوشتن دفتر گزارش 

 زانیصورت گرفته درشیفت و مشاهدات روزانه به منظور آگاهی شیفت بعد از اقدامات صورت گرفته به همراه ثبت م

 ..دیتول اتیو جزئ دیتول

30 

 کارفرما

 مربوطـه  هـاي  واحـد  بـه  ارتباطـات  و برق قطعی اعالم و اجرایی هاي تیم و ها  آالرم مدیریت ها، دستورالعمل کنترل 6

 کارفرما دستورالعمل مطابق
15 

 10 هاي کارفرما  اجراي فرامین مطابق با  دستورالعمل 7

 10 هاي کارفرما  انجام تنظیمات مربوطه مطابق با  دستورالعمل 8

 100 جمع

 
 

 

١٢  
 

 



 برداری  فصل اول: بهره

برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  

 25 هاي کارفرمادستورالعمل براساس هاي بهره برداري روزانهفرم تکمیل 2

 25 کنترل هاي واحد با پوشش تحت نقاط ارتباطات پایداري و اجرایی هاي واحد با ارتباط 3

 20 هاي اجراییها و تیمها، مدیریت آالرمکنترل دستورالعمل 4

 100 جمع

  
  است: بیوگاز) به شرح زیر طریق از برق تولید نیروگاه واحد از برداري (بهره 011003. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 8

 بیوگاز) طریق از برق تولید نیروگاه واحد از برداري (بهره 011003درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -6جدول     

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

ــد  درصــ

 برآورد

 توصـیه  و کارکرد ساعت طبق( آن کیفیت و کمیت بودن مناسب از اطمینان و CHP موتور روغن بازدید و بررسی   1

 آن روغن کردن اضافه لزوم درصورت و) سازنده
15 

2 
 مختلف قطعات و ها قسمت از روغن نشتی عدم از اطمینان جهت  نیروگاه مختلف هاي قسمت از بازدید و بررسی

 عدم از اطمینان و سیمی برس تنظیف، پارچه صنعتی، هواي یا بلوئر بوسیله تجهیزات سطوح کلیه نمودن تمیز و آن

 .آلودگی هرگونه وجود

15 

 عـدم  و رادیـاتور  آب سـطح  بـودن  کافی از اطمینان رادیاتور، کننده خنک هاي فن پروانه تسمه سالمت از اطمینان 3

  صنعتی هواي یا بلوئر با رادیاتور سطح نمودن تمیز و اتصاالت در نشتی وجود
15 

 5 .هاي انتقال سوخت مربوطه  و لوله اتصاالت در نشتی وجود عدم نیروگاه و رسانی سوخت سیستم از بازدید 4

 5 غیرعادي لرزش و صدا وجود عدم از اطمینان و کار هنگام به ژنراتور از بازدید 5

 10 صنعتی هواي یا بلوئر با آن نمودن تمیز و نیروگاه اتاق تهویه سیستم از بازدید  6

 مـذکور،  اتصـاالت  کـردن  محکـم  و کردن تمیز و سولفات بردن ازبین منفی، و مثبت هاي قطب اتصاالت بررسی  7

 ها  کابل روکش بودن سالم از اطمینان و ها  باتري کابل بررسی
15 

 
 

 

١٣  
 

 



 برداری  فصل اول: بهره

برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  

 5 کنترل هاي واحد با ارتباطات پایداري و اجرایی هاي واحد با ارتباط  8

 15 اجرایی هاي تیم و ها آالرم مدیریت ها،  دستورالعمل کنترل 9

 100 جمع

 آبی) به شرح زیر است: برق نیروگاه واحد از برداري(بهره 011005و  011004هاي . عملیات تفصیلی مربوط به ردیف9         

 آبی) برق نیروگاه واحد از برداري (بهره 011005و  011004هاي  درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -7جدول 

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

ــد  درصــ

 برآورد

1 

 

 

 

 

مطالعه گزارشات شیفت قبل در هنگام تحویل شیفت براساس دفتر گزارشات روزانه به منظـور اطـالع از وقـایع و    

اتفاقات رخ داده در شیفت قبل و نوشتن دفتر گزارش روزانه و ثبـت وقـایع براسـاس اتفاقـات رخ داده شـده یـا       

شیفت بعد از اقـدامات صـورت گرفتـه بـه     هاي صورت گرفته درشیفت و مشاهدات روزانه به منظور آگاهی  مانور

 . دیتول اتیو جزئ دیتول زانیهمراه ثبت م

20 

 20 هاي کارفرمادستورالعمل براساس هاي بهره برداري روزانهفرم تکمیل 2

 20 هاي کنترل هاي اجرایی و پایداري ارتباطات با واحد ارتباط با واحد 3

 20 هاي اجرایی تیمها و  ها، مدیریت آالرمکنترل دستورالعمل 4

 20 سیستم کار نقطه در دادن قرار جهت مانور انجام  5

 100 جمع
 

 بادي) به شرح زیر است: نیروگاه واحد از برداري (بهره 011006. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 10

 بادي) نیروگاه واحد از برداري (بهره 011006درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف -8جدول 

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

ــد  درصـ

 برآورد

1 

 
مطالعه گزارشات شیفت قبل در هنگام تحویل شیفت براساس دفتر گزارشات روزانه بـه منظـور اطـالع از وقـایع و     

اتفاقات رخ داده در شیفت قبل و نوشتن دفتر گـزارش روزانـه و ثبـت وقـایع براسـاس اتفاقـات رخ داده شـده یـا         
30 

 
 

 

١۴  
 

 



 برداری  فصل اول: بهره

برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
 

 

 

هاي صورت گرفته درشیفت و مشاهدات روزانه به منظور آگاهی شیفت بعد از اقدامات صورت گرفته به همراه  مانور

 .دیتول اتیو جزئ دیتول زانیثبت م

 25 هاي کارفرما دستورالعمل براساس هاي بهره برداري روزانه فرم  تکمیل 2

 25 هاي کنترل واحدهاي اجرایی و پایداري ارتباطات با  ارتباط با واحد 3

 20 هاي اجرایی ها و تیم  ها، مدیریت آالرم  کنترل دستورالعمل 4

 100 جمع

 
 

 

١۵  
 

 



 برداری  فصل اول: بهره

و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ماه -باب  ٠٠٠,٧,٧۵۵  
برداری از پست های برق فشار متوسط تا توان    بهره
۵٠MVA. 

٠١٠١٠١ 

 ٠١٠٢٠١ کیلوولت. ١٣٢برداری خطوط هوایی فشار متوسط   بهره ماه -کیلومتر ٧,٣١٧,٠٠٠  

 ٠١٠۴٠١ .٢٠٠٠KVAبرداری دیزل ژنراتور تا توان   بهره ماه -باب  ٢,٨٠٣,٠٠٠  

 ماه -باب  ۵٧٠,٠٠٠,۵٣  
پایش و راهبری تاسیسات با حداکثر  برداری از مرکز  بهره

TAG ۵٠٠٠. 
٠١٠٧٠١ 

 ماه -باب  ٨۶,۵٣٧,٠٠٠  
پایش و راهبری تاسیسات برای  بهره برداری از مرکز 

 .٢٠٠٠٠TAGتا    ۵٠٠١
٠١٠٧٠٢ 

 ماه -باب  ٢٢٨,٠٠٠,١۴۴  
پایش و راهبری تاسیسات  بهره برداری از مرکز 

 و بیشتر. TAG   ٢٠٠٠١  برای
٠١٠٧٠٣ 

 ٠١١٠٠١ کیلو وات. ٢٠برداری از واحد نیروگاه خورشیدی تا  بهره ماه -باب  ٢,٨٠٣,٠٠٠  

 ماه -باب  ٣,٣۶٣,٠٠٠  
کیلو  ٢٠برداری از واحد نیروگاه خورشیدی پیش از بهره

 وات.
٠١١٠٠٢ 

 ٠١١٠٠٣ برداری از واحد نیروگاه تولید برق از طریق بیوگاز. بهره ماه -باب  ٢٨,٠٣١,٠٠٠  

 ٠١١٠٠۴ .۴٠٠KWبهره برداری از واحد نیروگاه برق آبی تا قدرت ماه -باب  ٢,٢۴٢,٠٠٠  

 ماه -باب  ٣,٣۶٣,٠٠٠  
برداری از واحد نیروگاه برق آبی با قدرت بیشتر از  بهره
۴٠٠KW. 

٠١١٠٠۵ 

 ٠١١٠٠۶ برداری از واحد نیروگاه بادی. بهره ماه -باب  ٣,٣۶٣,٠٠٠  

 
 

 

١۶  
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 ای  فصل دوم: نگهداشت برنامه

 . مقدمه 1

باشد. در ادامه تعاریف مربـوط  هاي این فصل، مربوط به نگهداري تجهیزات برقی تاسیسات آب و فاضالب می . مفاد درج شده در ردیف1-1

 شود.  ها ارائه می  به این فصل، به همراه عملیات تفصیلی ردیف

ها در جدول مربوط به عملیات تفصیلی ردیـف متنـاظر درج شـده باشـد،      . چنانچه درصد تقریبی هزینه انجام مراحل مختلف کار ردیف1-2

گیرد و چنانچه کار مطابق برآورد انجام شده  براي برآورد مورد استفاده قرار میدرصد تعیین شده، نسبت به کل عملیات ردیف مربوط است و 

 به طور کامل انجام نشده باشد، پرداختی صورت نخواهد گرفت.

 هایی نیست و چنانچه کار بطور کامل انجام نشده باشد پرداختی صورت نخواهد گرفت. . درصد پرداخت، مبناي تصویب ن1-3

هاي مربوط به تنظیف تامین هر گونه تجهیزات، مواد و وسایل مربوط بر عهده پیمانکار بوده و در صورت ارائه توسط کارفرمـا   . در ردیف1-4

 پرداخت خواهد شد.  9/0این ردیف با ضریب 

 باشد.ها توسط پیمانکار الزامی می هاي ارائه شده کارفرما و ارائه گزارش براي تمامی ردیف . تکمیل فرم1-5

 تعاریف .2

گیـرد،  بودن تجهیزات و تأسیسـات انجـام مـی    هایی که براي حفظ آماده   اي): به مجموعه فعالیتهاي: نگهداشت (برنامه . نگهداشت برنام2-1

 هاي گویند. نگهداشت برنام

یـا عـدم کـارکرد صـحیح      هاي باشد که پایداري سیستم و تجهیزات حفظ شود و در صورتی که خرابی و گون. نگهداشت برنامه اي باید به3

هاي باشد، تعمیر و یا تعویض تجهیزات به عهده پیمانکار بـوده و هـیچ بهـایی     تجهیزات در اثر کوتاهی در عملیات مربوط به نگهداشت برنام

 بابت آن تعلق نخواهد گرفت.

ال، رله اضافه جریان، رله کنترل فاز، رله نشـت  مت جریان، رله بی هاي منظور از تجهیزات تابلو در این فصل تجهیزاتی شامل: ترانسفورماتور. 4

هـا،   مینیـاتوري، فیـوز   اتوماتیک هاي گردان، تایمر، کلید یا کلید اتوماتیک هوایی، کلید کمپکت اتوماتیک جریان، کلید حفاظت موتوري یا کلید

 ویه تابلو و سایر قطعات تابلویی است.ها، تجهیزات اندازه گیري سیستم ته استپ، کنتاکتور –هاي استارت  هاي سیگنال، کلید المپ

هاي این فصل دیده شده است. منظور از رفع عیب جزئی تابلوي برق و کنتـرل رفـع ایراداتـی     تبصره: رفع عیب  جزیی در بهاي واحد ردیف 

ت کردن سیم، کابل ، پیچ باشد که به صورت غیر مترقبه باعث اختالل در عملکرد سیستم می شود و با حضور در محل و عملیاتی مانند سفمی

 باشد.، مهره و... یا راه اندازي مجدد تجهیزاتی مانند سافت استارتر، درایو و... بدون نیاز به تعویض قطعه به آسانی قابل رفع می

 قدرت ) به شرح زیر است: هاي ترانسفورماتور (نگهداري و سرویس020104تا  020101هاي  . عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 5

 قدرت) هاي ترانسفورماتور (نگهداري و سرویس 020103تا  020101هاي  درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف -1جدول 

 

 

 
 

 

١٧  
 

 



 ای  فصل دوم: نگهداشت برنامه

برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال برداری و نگهداشت تجهیزات  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

 10 اضافه کردن روغن ترانسفورماتور درصورت لزوم 1

 10 زائد مواد و روغن از کردن چاله روغن خالی 2

 15 ترموگرافی ترانسفورماتور و اتصاالت آن و ارائه گزارش ترموگرافی 3

 15 شستشو، تمیزکاري و نظافت ترانسفورماتور و اتصاالت آن  4

 5 آن تنظیم و ترانسفورماتور چنجر تپ عملکرد بررسی 5

 5 تعویض سیلیکاژل در صورت لزوم 6

 10 ها ها و سرکابل کنترل عایقی مقره 7

8 
 نبـودن  مناسـب  صورت در خرابی اعالم ، معمول شرایط با دادن مطابقت و نگهداري عملیات به مربوط گزارش ثبت

 5 الزم اي دوره هاي  سرویس انجام و تعمیراتی تیم به تجهیزات

 10 هاي حفاظتی بررسی عملکرد سیستم زمین و تست عملکردي رله  9

 10 )... و عایقی هاي  مقاومت ریري اندازه( ترانسفورماتور باري بی هاي  تست 10

 5 ها و اتصاالت  آچارکشی سرکابل 11

 100 جمع

روغن  در آب میزان و گازکروماتوگرافی اسیدیته، الکتریک، ترانسفورماتور که شامل  گرانروي، دي روغن : در صورتی که تست1تبصره

 % اضافه بها به این ردیف تعلق خواهد گرفت10انجام شود 

باشد ولی تهیه تجهیزات تنظیـف  تهیه روغن ترانسفورماتور و سیلیکاژل در این ردیف لحاظ نشده است و به عهده کارفرما می: 2تبصره

 به عهده کارفرما می باشد. 

 ها، کـراس  : در صورتی ترانسفورماتور از نوع هوایی باشد بایستی عملیات بازدید از پست هوایی و اطمینان از سالم بودن مقره 3تبصره

 4/1ها انجام شده و بهاي آن بـا ضـریب   هاي زیر ترانسفورماتور، برقگیر و کات اوت و تمیز کردن احتمالی آن  ها، یراق آالت، سکو آرم

 ردیف مربوطه لحاظ شود.
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 است:) ) به شرح زیر LV(نگهداري و سرویس تابلوي برق فشار ضعیف ( 020303تا  020301هاي   .عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 6

(نگهداري و سرویس تابلوي برق فشار ضعیف  020303تا  020301هاي   درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -2جدول 

)LV( ( 

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

1 
 و پاورآناالیزر دستگاه با تابلو عملکري تستهاي ورودي و خروجی تابلو  ترموگرافی تابلو و کابل

 مربوطه جدول در قیمت گرفتن نظر با در  مربوطه گزارش ارائه
30 

2 

 بودن محکم از اطمینان حصول براي تابلو تجهیزات تمامی و مکش دستگاه با ترجیحاً تابلو داخل نظافت و بازدید

 و اتصاالت صحت بررسی و )... و زمین اتصال ها، کنتاکتور ها، کابل ها،  شینه( الکتریکی و مکانیکی اتصاالت

 کردن، سفت لزوم درصورت و ها  بست و قفل ها، کشو ها، اهرم ها،  ه مهر و پیچ بررسی همچنین و ها آن بودن سالم

 .تعمیرات تیم به ها آن خرابی اعالم یا و کردن تمیز

40 

3 
هـا، انـدازه گیـري و ثبـت      ، اهم گیـري مصـرف کننـده   )... و رله تایمر،( تابلو تجهیزات به مربوط تنظیمات انجام

 هاي الکتریکی  پارامتر
20 

 مناسب صورت در خرابی اعالم ، معمول شرایط با دادن مطابقت و نگهداري عملیات به مربوط گزارش ثبت 4

 الزم ايدوره هاي سرویس انجام و تعمیراتی تیم به تجهیزات نبودن
10 

 100 جمع

 %  بهاي واحد ردیف مربوطه به آن تعلق خواهد گرفت.90تابلوي برق راه انداز از نوع مستقیم باشد، : درصورتی که 1تبصره

 % به بهاي واحد ردیف مربوطه اضافه خواهد شد. 10: در صورتی که تابلوي برق راه انداز از نوع سافت استارتر باشد، 2تبصره

 % به بهاي واحد ردیف مربوطه اضافه خواهد شد. 20باشد،  VFD: در صورتی که تابلوي برق راه انداز از نوع 3تبصره

مثلث، سافت استارت و  -که در یک سلول تابلوي فشار ضعیف، بیش از یک مدار راه انداز (اعم از مستقیم، ستاره : درصورتی4تبصره

VFD ،شد. الزم به ذکر است عملیات  % بهاي واحد ردیف مربوطه پرداخت خواهد50) گنجانده شده باشد به ازاي هر مدار راه انداز

 تفصیلی مربوط به بازدید و نظافت داخل تابلو و تجهیزات تابلو  فقط یک بار به ازاي هر سلول پرداخت خواهد شد.

 : تابلو کنترل و فرمان الکتروموتور هم در این ردیف لحاظ شده است5تبصره

 فوق اضافه خواهد شد. درصد به ردیف 5: جهت هر مورد تست و تنظیم رله حفاظتی 6تبصره

 هاي قطع و وصل به صورت آیتم ستاره دار لحاظ می گردد. : انجام هماهنگی و هزینه7تبصره 

 تابلو جبران کننده توان راکتیو( بانک خازنی) به شرح زیر است: 020304هاي .عملیات تفصیلی مربوط به ردیف7
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 )نگهداري تابلو بانک خازنی( جبران کننده توان راکتیو 020304  هايردیف به مربوط عملیات مختلف مراحل برآورد درصد -3 جدول

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

 30   مربوطه گزارش ارائه و خازن عملکردي تست تابلو، خروجی و ورودي هاي  کابل و تابلو ترموگرافی 1

2 

 بودن محکم از اطمینان حصول براي تابلو تجهیزات تمامی و مکش دستگاه با ترجیحاً تابلو داخل نظافت و بازدید

 و زمـین  اتصال ها، ها،کلید فیوز پایه و ها ها،فیوز کنتاکتور ها،کابل ها، شینه رگوالتور،)الکتریکی و مکانیکی اتصاالت

 ها  بست و قفل ها، کشو ها، اهرم ها،  ه مهر و پیچ بررسی همچنین و ها آن بودن سالم و اتصاالت صحت بررسی و...(

 .تعمیرات تیم به ها آن خرابی اعالم یا و کردن تمیز کردن، سفت لزوم درصورت و

40 

 20 الکتریکی هاي پارامتر ثبت و گیري اندازه رگوالتور، تابلو تجهیزات به مربوط تنظیمات انجام  3

 مناسب صورت در خرابی اعالم ، معمول شرایط با دادن مطابقت و نگهداري عملیات به مربوط گزارش ثبت 4

 الزم اي دوره هاي سرویس انجام و تعمیراتی تیم به تجهیزات نبودن
10 

 100 جمع

 (نگهداري و سرویس تابلوي برق فشارمتوسط) به شرح زیر است: 020307تا  020305هاي  .عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 8

(نگهداري و سرویس تابلوي برق فشارمتوسط  020307تا  020305هاي  درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -4جدول 

 سه سلوله)

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

1 
 بـودن  سالم و اتصاالت صحت بررسی تابلو، تجهیزات و پست اتاق و مکش دستگاه با تابلو داخل نظافت و بازدید

 رلـه  صـحت  ترانس،کنتـرل  زیـر  گـوه  بـودن  سـالم  کنترل مکانیکی، هاي اینترالك صحیح عملکرد از اطمینان ها، آن

 ها آن کردن تمیز و کردن سفت لزوم درصورت و ها  بست و قفل ها، کشو ها، اهرم ها،  ه مهر و پیچ بررسی بوخهلتز،

20 

 15 هاي الکتریکی ، اندازه گیري و ثبت کلیه پارامتر تابلو تجهیزات به مربوط تنظیمات انجام 2

 عیـوب  بررسی منظور به ها بازدید حین در شده مشاهده عیوب براساس موردنیاز هاي  دستورالعمل هاي فرم تکمیل  3

 .تعمیراتی گروه توسط ها آن کردن برطرف و
10 

 15) کـوپلر  بـاس  روي خـط  حفاظـت  جـایی  جابـه  یا و آوردن مدار به یا و کردن خارج مدار از( الزم هاي مانور انجام 4
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  تجهیزات کردن ایزوله منظور به مربوطه مسئول درخواست براساس

 نبـودن  مناسب صورت در خرابی اعالم ، معمول شرایط با دادن مطابقت و نگهداري عملیات به مربوط گزارش ثبت 5

 الزم اي دوره هاي سرویس انجام و تعمیراتی تیم به تجهیزات
10 

 100 جمع

% به بهاي واحد ردیف مربوطه اضافه 10: در صورتی که تابلوي برق راه انداز الکتروموتور فشارمتوسط از نوع سافت استارتر باشد، 1تبصره

 خواهد شد. 

% به بهاي واحد ردیف مربوطه اضافه خواهد 15باشد،  VFD: در صورتی که تابلوي برق راه انداز الکتروموتور فشارمتوسط از نوع 2تبصره

 شد.

 %  اضافه بها در نظر گرفته شود.25: به ازاي هر سلول دژنکتور یا سلول سکسیونر به همراه کلیه متعلقات داخل سلول 3تبصره

 گردد.دار لحاظ میهاي قطع و وصل به صورت آیتم ستاره : انجام هماهنگی و هزینه 4تبصره

 ژنراتور  سه فاز ) به شرح زیر است: دیزل (نگهداري و سرویس 020403و  020401هاي  تفصیلی مربوط به ردیف  . عملیات9

 ژنراتور) دیزل (نگهداري و سرویس 020403و  020401هاي  درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف -5جدول 

 

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

 عدم از اطمینان و سیمی برس تنظیف، پارچه صنعتی، هواي یا بلوئر بوسیله ژنراتور دیزل سطوح کلیه نمودن تمیز 1

 آلودگی هرگونه وجود
5 

 2.5 دیزل و سیم پیچ ژنراتور موتور کننده خنک سیستم از ايدوره بازدید  2

3 

مشاهده شده  مشکالت لرزش و بار زیر و باري بی حالت در عملکرد صحت بررسی و ژنراتور دیزل کردن روشن

 مقدار از ها آن افزایش عدم از اطمینان و ژنراتور دیزل شده تعیین و مختلف هاي قسمت لرزش ايدوره ثبت و بررسی

 سازنده دستورالعمل طبق مجاز

7 

 پوسـیدگی  و شکسـتگی  خـوردگی،  ز و مسیر هواي خروجی اگزوز جهت اطمینان از عدم وجـود تـرك  اگزوکنترل  4

 اگزوز
2.5 

 3.5  ها آن آچارکشی و ها آن بودن محکم از اطمینان و ژنراتور مکانیکی و برقی اتصاالت کلیه کنترل و بررسی 5

 
 

 

٢١  
 

 



 ای  فصل دوم: نگهداشت برنامه

برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال برداری و نگهداشت تجهیزات  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  

 3.5 .آن مدار پیوستگی از اطمینان و ژنراتور زمین سیستم اتصاالت از بازدید و کنترل 6

 سـالم  از اطمینـان  و ژنراتـور  دیزل فونداسیون و پایه بین) گیر لرزه( پالستیکی هاي  دمپینگ بررسی و بازدید کنترل، 7

 .ها آن بودن
3.5 

8 
 وجـود  عـدم  نظـر  از اطمینـان  و ژنراتور ترمینال جعبه داخل هاي سرسیم و ها کابل درپوش وضعیت کنترل و بازدید

-سرسیم اتصاالت بودن محکم از اطمینان و ها آن پوسیدگی و شکستگی خوردگی، ترك سوختگی، رنگ، عدم تغییر

 .ژنراتور خروجی هاي سرکابل و ها 

3.5 

 بار با متناسب مقادیر بودن عادي از اطمینان و نتایج ثبت و ژنراتور تحریک جریان و ولتاژ ايدوره کنترل و بررسی  9

 .قبل هاي دوره با آن مقایسه ژنراتورو دیزل
3.5 

10 

ــداري و ســرویس ــابلو نگه ــرق، ت ــرل ب ــزل ATS و کنت ــور دی ــامل ژنرات ــوگرافی: ش ــابلو، ترم ــد ت ــاهري بازدی  ظ

 هـاي  المـپ  هـا،  فیـوز  پایـه  ها، فیوز گردان، و اتوماتیک هاي کلید حفاظتی، هاي  شارژر، رله جریان، هاي ترانسفورماتور

 تمیزکـاري  ها، آن اتصاالت کردن سفت و کردن تمیز و گیري اندازه هاي دستگاه استپ، – استارت هاي کلید سیگنال،

 هـا،  اهـرم  هـا،   ه مهـر  و پـیچ  بررسی ها، آن بودن سالم و اتصاالت صحت بررسی مکش، دستگاه با ترجیحاً تابلو داخل

 بررسـی  تعمیـرات،  تـیم  به ها آن خرابی اعالم یا و کردن تمیز کردن، سفت لزوم درصورت و ها  بست و قفل ها، کشو

 میکروسوئیچ تابلو، روشنائی ،)ها هیتر(گرمازا تجهیزات ها،  هواکش فیلتر و ها  هواکش ، ها  فن کردن تمیز تهویه، سیستم

 .زمین اتصاالت کردن سفت یا کردن تمیز لزوم درصورت و زمین سیستم اتصاالت به بررسی تابلو، درب

25 

 و اسـید  درجـه  تسـت  اسیدي، هاي  باتري در اسید آب سطح مشاهده و دیزل هاي  باتري از هاي دور ظاهري بازدید  11

 نیاز درصورت اسید آب کردن اضافه
2 

 نبـودن  مناسب صورت در خرابی اعالم ، معمول شرایط با دادن مطابقت و نگهداري عملیات به مربوط گزارش ثبت 12

 الزم اي دوره هاي  سرویس انجام و تعمیراتی تیم به تجهیزات
3.5 

 30 سرویس دیزل شامل: تعویض روغن ، فیلتر روغن، هوا و گازوییل، تعویض آب باتري، تعویض ضد یخ  13

 5 روشنایی و گرمایش دمپر، تهویه، سیستم عملکرد صحت بررسی و بازدید 14

 100 جمع

 ) به شرح زیر است:)UPS( وقفه بدون تغذیه (نگهداري و سرویس منبع 020411و  020410هاي  .عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 10
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 ای  فصل دوم: نگهداشت برنامه

برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال برداری و نگهداشت تجهیزات  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
 وقفه بدون تغذیه (نگهداري و سرویس منبع 020411و  020410هاي درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف -7جدول 

)UPS(( 

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

 30 آن داخل و بیرون تمیزکردن و UPS هاي دور ظاهري بازدید 1

2 
 منفی، و مثبت هاي قطب اتصاالت بررسی ها و ، تست صحت شارژ باتريUPSهاي   باتري از هاي دور ظاهري بازدید

 بـودن  سـالم  از اطمینـان  و هـا   بـاتري  کابل مذکور، بررسی اتصاالت کردن محکم و کردن تمیز و سولفات بردن ازبین

 ها کابل روکش

30 

 25 آن هاي فیلتر عملکرد صحت بررسی خروجی جهت و اندازه گیري ولتاژ UPS هارمونیکی  هاي نویز تست 3

 نبـودن  مناسـب  صورت در خرابی اعالم ، معمول شرایط با دادن مطابقت و نگهداري عملیات به مربوط گزارش ثبت 4

 الزم اي دوره هاي  سرویس انجام و تعمیراتی تیم به تجهیزات
15 

 100 جمع

)) به شرح زیـر  Stabilizer(نگهداري و سرویس دستگاه تثبیت کننده ولتاژ (020421و   020420هاي  . عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 11

 است:

(نگهداري و سرویس دستگاه تثبیت کننده 020421و  020420هاي  درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -8جدول 

 ))Stabilizerولتاژ (

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

 25 هاي دور صورت به Stabilizer اطالعات ولتاژ و آمپر ثبت 1

 55 آن داخل و بیرون تمیزکردن ، تست صحت عملکرد و Stabilizer هاي دور ظاهري بازدید 2

 نبـودن  مناسب صورت در خرابی اعالم ، معمول شرایط با دادن مطابقت و نگهداري عملیات به مربوط گزارش ثبت 3

 الزم اي دوره هاي  سرویس انجام و تعمیراتی تیم به تجهیزات
20 

 100 جمع
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 ای  فصل دوم: نگهداشت برنامه

برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال برداری و نگهداشت تجهیزات  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
 (نگهداري و سرویس باسداکت) به شرح زیر است: 020430 ردیف به مربوط تفصیلی . عملیات12

 (نگهداري و سرویس باسداکت) 020430 درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف -9جدول 

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

 و غبـار  و گـرد  نفـوذ  عدم جهت آن اصالح و آن عایقی پوشش و باسداکت بازدید و بررسی ، آچارکشی ، تمیزکاري 1

 آن داخلی قطعات و هاکانکشن داخل به رطوبت
55 

 30 هاي روتین بر اساس دستورالعمل سازنده انجام تست 2

 نبـودن  مناسـب  صورت در خرابی اعالم ، معمول شرایط با دادن مطابقت و نگهداري عملیات به مربوط گزارش ثبت 3

 الزم اي دوره هايسرویس انجام و تعمیراتی تیم به تجهیزات
15 

 100 جمع

 زمین) به شرح زیر است: اتصال سیستم (نگهداري و سرویس 020501. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 13

 زمین) اتصال (نگهداري و سرویس سیستم 020501درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف -6جدول 

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

1 
ها و آن اتصاالت بودن سالم و بودن محکم از اطمینان و زمین هاي اتصال و سیم باکس ارت، چاه، میله، ارت تست

 65   )شده اندازه گیري مقاومت ثبت(اندازه گیري مقاومت اهمی 

اي با توجه به اهم سنجی و در صورت نیاز اضافه کـردن  بسته به شرایط به صورت دورههاي ارت  آب گیري چاه 2

 15 مواد کاهنده

 مناسـب  صـورت  در خرابـی  اعـالم  معمـول،  شرایط با دادن مطابقت و نگهداري عملیات به مربوط گزارش ثبت 3

 الزم اي دوره هاي سرویس انجام و تعمیراتی تیم به تجهیزات نبودن
15 

 5 ارت سیستم همبندي کردن چک 4

 100 جمع

 (نگهداري و سرویس واحد تولید انرژي برق از طریق بیوگاز) به شرح زیر است: 021010 ردیف به مربوط تفصیلی . عملیات14

 بیوگاز)(نگهداري و سرویس واحد تولید انرژي برق از طریق  021010 درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف -10جدول 

 
 

 

٢۴  
 

 



 ای  فصل دوم: نگهداشت برنامه

برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال برداری و نگهداشت تجهیزات  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

 5 هاي مکانیکی، دماي یاتاقان و دماي اتاق بررسی صداي غیرعادي و لرزش، درزبندي   1

 5 بررسی فیلتر مکش هواي ورودي و در صورت نیاز اعالم به تیم تعمیراتی براي تعویض آن 2

3 
ژنراتور، محفظه احتراق، توربو شارژر، مخلوط کننده گاز ، صفحه ها ، رویه دستگاه  تمیز کردن کلیه اتصاالت، شیر

 هانه ورودي هوا و کلیه تجهیزات موجود در اتاق ژنراتور مبدل گاز، د
10 

4 
ها و خطـوط انعطـاف پـذیر،     هاي الستیکی، لرزه گیر ها، اتصاالت گاورنر سرعت،ضربه گیر بررسی اتصاالت باتري

هاي محکم کننـده موتـور، پیسـتون و     ها ، زمان جرقه زنی، پیچ محفظه میل لنگ، شمعهاي کنترلی شیر تخلیه  ابزار

 هاي سیلندر، توربو شارژرچرخ دنده استارتر، بوش

10 

هاي محدود کننده فشار، اگزوز، پمپ روغن، ضد یخ در مایع خنک کننده، حسـگر فشـار گـاز، تنظـیم      بررسی شیر 5

 کننده فشار، افت فشار در فیلتر گاز
10 

 10 بررسی عدم کثیفی، یخ زدگی، نشتی، خوردگی و لرزش 6

 10 تجزیه و تحلیل گاز 7

 5 بررسی مقدار آب گردشی، و میزان تشکیل الیه رسوبات بر پوسته مبدل حرارتی 8

 10 بررسی عملکرد کندانسور 9

 10 تست کنترل کننده جریان آب و پایش سطح آب 10

 5 واحد نیروگاهیبازدید و تست سیستم ارت  11

12 
 نبـودن  مناسب صورت در خرابی اعالم ، معمول شرایط با دادن مطابقت و نگهداري عملیات به مربوط گزارش ثبت

 الزم اي دوره هاي  سرویس انجام و تعمیراتی تیم به تجهیزات
10 

 100 جمع

 

 ) به شرح زیر است:KW 20(نگهداري و سرویس واحد نیروگاه خورشیدي تا  021001 ردیف به مربوط تفصیلی . عملیات15

 
 

 

٢۵  
 

 



 ای  فصل دوم: نگهداشت برنامه

برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال برداری و نگهداشت تجهیزات  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
 )KW 20(نگهداري و سرویس واحد نیروگاه خورشیدي تا  021001 درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف -11جدول 

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

 20 فلزيهاي  ها و استراکچر ها، اینورتر نظافت سطح پنل  1

 10 ها و اصالح آن در صورت لزوم ها، زاویه آن  ها، سایه اندازي بر روي پنل  هات اسپات  بررسی وضعیت  2

 15 ها ها و استراکچر هاي مربوط به پنل آچار کشی پیچ و مهره 3

ها، ها و خرطومی  ها و بررسی وضعیت داکتها، ترموگرافی و آچارکشی آن ها و تابلوبررسی اتصاالت الکتریکی پنل 4

 و سیستم کنترل نیروگاه DCو  ACهاي کمربندي و دیواري، سیستم حفاظت  بست 
10 

 10 بررسی و بازدید سیستم ارت نیروگاه 5

 نبـودن  مناسب صورت در خرابی اعالم ، معمول شرایط با دادن مطابقت و نگهداري عملیات به مربوط گزارش ثبت 6

 الزم اي دوره هاي  سرویس انجام و تعمیراتی تیم به تجهیزات
10 

 5 فلزي هاي سازه و ها مهره و پیچ ها، کانکتور وضعیت بررسی 7

 5 )ها (فن کارکرد وضعیت و اینورتر تهویه مسیر بررسی 8

هاي آفتابی) و بررسی نقاط تحت پوشش به  بررسی راندمان سیستم و اعالم شرایط نامطلوب (ترجیحا بازدید در روز 9

 میزان تامین و برقراري ارتباطلحاظ 
15 

 100 جمع

(نگهداري و سرویس واحد نیروگاه خورشیدي)  021001% به بهاي واحد ردیف KW  10 20تبصره: براي افزایش ظرفیت نیروگاه به ازاي هر 

 اضافه گردد. 

 کنترل یا دیتاالگر) به شرح زیر است:یک تابلو  (نگهداري و سرویس 020704تا  020701هاي  . عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 16

  

 
 

 

٢۶  
 

 



 ای  فصل دوم: نگهداشت برنامه

برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال برداری و نگهداشت تجهیزات  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
یک تابلو کنتـرل یـا    (نگهداري و سرویس 020704تا  020701هاي  درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -12جدول 

 دیتاالگر)

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

 10 تجهیزات کلیه هاي و نظافت دور ظاهري بازدید 1

 10 تابلو کنترلآچارکشی  2

 15 ، الگر و سایر تجهیزاتPLC/RTU ، HMIانجام تنظیمات مربوط به سیستم  3

4 
و الگر شامل: بررسـی عملکـرد منبـع تغذیـه، بررسـی شـارژ         PLC/RTU، HMIبررسی صحت کارکرد سیستم 

تسـت ارتباطـات و   ها و  ها (آنالوگ و دیجیتال) بررسی خروجی سنسور ها، تست عملکرد ورودي و خروجی  باتري

 و تجهیزات حفاظت و فرمان و سایر تجهیزات شبکه

50 

 10 و گزارش صحت آن GPRSو  VPN ،GSMهاي مخابراتی  بررسی عملکردي سیستم  5

 نبـودن  مناسب صورت در خرابی اعالم ، معمول شرایط با دادن مطابقت و نگهداري عملیات به مربوط گزارش ثبت 6

 الزم اي دوره هايسرویس انجام و تعمیراتی تیم به تجهیزات
5 

 100 جمع

 

در محل سایت باشد براي یک تابلو بهاي ردیـف مربوطـه و بـراي بقیـه      PLC/RTU در صورتی که بیش از یک تابلو کنترل نوع :1 تبصره

 اضافه بهاي واحد این ردیف در نظر گرفته خواهد گرفت. 4/0ها به ازاي هر تابلو  تابلو

 صفحه نصب شده روي درب تابلو است. HMIمنظور از  :2 تبصره

 درصد اضافه بها به این ردیف تعلق خواهد گرفت. 2دستگاه (عملگر، سنسور و ... )  6: به ازاي هر تجهیز بیش از 3تبصره

 باشدهاي کیفی، تطابق مقدار نمایش داده شده در محل و اتاق کنترل می  کارکرد سنسور صحت : منظور از بررسی4تبصره 

تـا   YAGI، OMNI، FLAT، DISHهـاي   (نگهداشـت برنامـه اي آنـتن     020711و  020710هاي . عملیات تفصیلی مربوط به ردیف17

 متر) به شرح زیر است: 4ارتفاع 

 ،YAGI هاي  آنتن اي برنامه نگهداشت( 020711 و 020710 هايدیف درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط ر -13جدول 

OMNI، FLAT، DISH متر 4 ارتفاع تا( 

 
 

 

٢٧  
 

 



 ای  فصل دوم: نگهداشت برنامه

برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال برداری و نگهداشت تجهیزات  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

 60 بررسی صحت عملکرد سیستم رادیویی 1

 20 بررسی ظاهري آنتن و متعلقات آن 2

 20 آنتن روي از زدایی برف و زدایی یخ 3

 100 جمع

یا پهناي باند آزاد باشد بررسی ظاهري و تست عملکـردي ایـن    UHFهاي این ردیف از نوع : در صورتی مودم مربوط به آنتن1تبصره

 ها هم بایستی انجام شود و بابت آن هیچگونه اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد.  مودم

 هاي مخابراتی) به شرح زیر است: دکل (نگهداري از 020713. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 18

 مخابراتی) هاي دکل (نگهداري از 020713ات مربوط به ردیف درصد برآورد مراحل مختلف عملی -14جدول 

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 برآورد

 صفحه زیر هاي مهره بتن، تخریب میزان بررسی و بتن کیفیت لحاظ از هاانکربولت و دکل فونداسیون بررسی  1

 فنري واشر و تخت واشر وضعیت ، دکل کف
10 

 20 دکل خوردگی و زدگی زنگ بررسی 2

 30 نگهداري العمل دستور با هاآن مطابقت و دکل مهرههاي و پیچ تمامی بازدید  3

 10 آن احتمالی عیوب رفع و بودن سفت و شل نظر از دکل هاي مهار بررسی 4

 10 تعمیراتی تیم به خرابی گزارش و......  و قرقره مهار، کابل گوشواره، مهارکش،: شامل دکل متعلقات بازدید  5

 10 تعمیراتی تیم به خرابی گزارش و مربوطه متعلقات سایر و فتوسل دکل، چراغ بررسی 6

 10 تعمیراتی تیم به خرابی گزارش و ایران ملی استاندارد اساس بر جوش کیفیت بررسی 7

 100 جمع

 
 

 

٢٨  
 

 



 ای  فصل دوم: نگهداشت برنامه

نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال برداری و  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مورد ۵٧٧,٠٠٠,١٣  
نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت تا قدرت 

٢۵٠KVA 
٠٢٠١٠١ 

 مورد ١۶,۵۵٠,٠٠٠  
نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت از 

 ۶٣٠KVAتا  KVA ٢۵١  قدرت
٠٢٠١٠٢ 

 مورد ٠٠٠,۶٩۶,٢٠  
نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت از 

 ١٠٠٠KVAتا  KVA ۶٣٠  قدرت
٠٢٠١٠٣ 

 مورد ٠٠٠,٣۴۴,٢۴  
نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت از قدرت 

١٠٠٠KVA به باال 
٠٢٠١٠۴ 

 مورد ٠٠٠,۵١۴,٢  
نگهداری و سرویس تابلوی برق فشار ضعیف 

)LV(  کیلووات. ٧۵مثلث تا قدرت  -انداز ستاره   راه 
٠٢٠٣٠١ 

 مورد ٣,٣٣٠,٠٠٠  
راه   )LVنگهداری و سرویس تابلوی برق فشار ضعیف (

 کیلووات. ٢۵٠کیلووات تا  ٧۶مثلث از قدرت  –انداز ستاره 
٠٢٠٣٠٢ 

 مورد ۴۶٨,٠٠٠,٣  
) راه LVنگهداری و سرویس تابلوی برق فشار ضعیف (

 کیلووات ٢۵٠مثلث به قدرت باالتر از  -انداز ستاره 
٠٢٠٣٠٣ 

  
 مورد ۶۴٨,٠٠٠,١

جبران کننده توان راکتیو  نگهداری و سرویس تابلوی برق
(بانک خازنی) شامل: خازن، میکروخازن، فیلتر ضد 

 هارمونی، رگوالتور، کلید، فیوز و ...

٠٢٠٣٠۴ 

  
 مورد ٠٠٠,٠۵۵,۶

نگهداری و سرویس تابلوی برق فشار متوسط دو سلولی 
AIS  معمولی شامل یک سلول دژنکتور نوعSF۶  و یک

 سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار.

٠٢٠٣٠۵ 

  
 مورد ٣٧٢,٠٠٠,۵

نگهداری و سرویس تابلوی برق فشارمتوسط دو سلولی 
 SF۶شامل یک سلول دیژنکتور نوع  GISیا  AIS  کمپکت

 و یک سلول سکسیونر قابل قطع زیربار.

٠٢٠٣٠۶ 

  
 مورد ۶,۵٨٣,٠٠٠

نگهداری و سرویس تابلوی برق فشارمتوسط دو سلولی 
AIS و یک   از نوع کم روغن شامل یک سلول دیژنکتور

 سلول سکسیونر قابل قطع زیربار.

٠٢٠٣٠٧ 

 ٠٢٠۴٠١ .KVA  ۵٠نگهداری و سرویس دیزل ژنراتورتا  مورد ۴۵٧,٠٠٠,٩  

 مورد ١٢,١١٩,٠٠٠  
 ۵٠٠تا  ۵٠نگهداری و سرویس دیزل ژنراتور بیش از 

KVA. 
٠٢٠۴٠٢ 

 مورد ٠٠٠,١۶,۵۴۶  
 ۵٠٠نگهداری و سرویس دیزل ژنراتور با توان بیش از 

KVA. 
٠٢٠۴٠٣ 

 
 

 

٢٩  
 

 



 ای  فصل دوم: نگهداشت برنامه

نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال برداری و  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مورد ۴۵۴,۵٠٠  
) تا UPSنگهداری و سرویس منبع تغذیه بدون وقفه (

 .KVA ۵ توان 
٠٢٠۴١٠ 

 مورد ۵٨٨,٠٠٠  
) با توان UPSنگهداری و سرویس منبع تغذیه بدون وقفه (

 .KVA ۵بیش از 
٠٢٠۴١١ 

 مورد ۴۵۴,۵٠٠  
نگهداری و سرویس دستگاه تثبیت کننده ولتاژ 

)Stabilizer ٣٠) تا توان KW. 
٠٢٠۴٢٠ 

 مورد ٨٢٠,٠٠٠  
نگهداری و سرویس دستگاه تثبیت کننده ولتاژ 

)Stabilizer ٣٠) با توان باالی KW 
٠٢٠۴٢١ 

 ٠٢٠۴٣٠ نگهداری و سرویس باسداکت مورد ۴١١,٠٠٠,١  

 ٠٢٠۵٠١ نگهداریو سرویس سیستم اتصال زمین مورد ٠٠٠,١,١٠۶  

  
 مورد ٢,٣۵٧,٠٠٠

و  PLC/RTUنگهداری و سرویس یک تابلو کنترل نوع  
HMI ،رکوردر، برد پوزیشنر، ترانسمیتر   به همراه نمایشگر

 تجهیز. ۶و سنسور انواع ابزاردقیق کمی و کیفی تا حداکثر 

٠٢٠٧٠١ 

  
 مورد ۵٠٠,۵٨٩

نگهداری و سرویس سیستم های تله متری رله ای 
 ۶به همراه انواع ابزار دقیق تا حداکثر  PLC/RTU  بدون

 تجهیز.

٠٢٠٧٠٢ 

  
 مورد ۵٠٠,۶٧٧

نگهداری و سرویس یک تابلو دیتاالگر از نوع مانیتورینگ 
رکوردر، برد پوزیشنر، ترانسمیتر و   به همراه نمایشگر،

 تجهیز. ۶سنسور انواع ابزاردقیق کمی و کیفی تا حداکثر 

٠٢٠٧٠٣ 

  

 مورد ٠٠٠,١,٣۵۵

نگهداریو سرویس یک تابلو دیتاالگر از نوع کنترل و 
رکوردر، برد پوزیشنر،   مانیتورینگ به همراه نمایشگر،

 ۶ترانسمیتر و سنسور انواع ابزاردقیقکمی و کیفی تا حداکثر 
 تجهیز.

٠٢٠٧٠۴ 

  
 مورد ۵۶۴,۵٠٠

، YAGI ،OMNIنگهداشت برنامه ای آنتن های  
FLAT ،DISH  ٢٣تاdbi  متر (ارتفاع  ۴تا ارتفاع

  دکلمخابراتی یا میله نگهدارنده آنتن).

٠٢٠٧١٠ 

  
 مورد ٠٠٠,١,٠١۶

، YAGI ،OMNI ،FLATنگهداشتبرنامه ای آنتن های 
DISH  ٢٣بیش ازdbi  متر (ارتفاع  ۴تا ارتفاع

 دکلمخابراتی یا میله نگهدارنده آنتن).

٠٢٠٧١١ 

 ٠٢٠٧١٣ نگهداریاز دکل های مخابراتی. مورد ۵٧٢,٠٠٠,١  

 ٠٢١٠٠١ ٢٠KWنگهداری و سرویس واحد نیروگاه خورشیدی تا  مورد ٢,١۵٢,٠٠٠  

 
 

 

٣٠  
 

 



 ای  فصل دوم: نگهداشت برنامه

نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال برداری و  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 کیلووات ۶٩,٠٠٠  
کیلو وات  ۵به ازای افزایش هر  ٠٢١٠٠١اضافه بها به ردیف 

 کیلووات. ٢٠مازاد بر 
٠٢١٠٠٢ 

 مورد ٠٠٠,١٢,٣٩۵  
نگهداری و سرویس واحد تولید انرژی برق از طریق 

 بیوگاز.
٠٢١٠١٠ 

 
 

 

٣١  
 

 



 فصل سوم: تعمیر و تعویض

برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
 فصل سوم: تعمیر و تعویض

 . مقدمه1

 باشد.الزامی میها توسط پیمانکار هاي ارائه شده کارفرما و ارائه گزارش براي تمامی ردیف. تکمیل فرم1-1

 گیرد.ها محاسبه شده و هیچ اضافه بهایی به این علت تعلق نمی. حمل دستگاه معیوب تا انبار کارفرما در هزینه1-2

 . تعاریف2

 ) Repair. تعمیر(2-1

 تعمیر عبارت است از: به فرآیند تشخیص عیب یک قطعه یا دستگاه و رفع عیب و بازگرداندن آن به شرایط قابل قبول، تعمیر گویند. فرآیند 

 هاي الزم به منظور تشخیص عیب. انجام آزمایش2-1-1

 . بازکردن یا دمونتاژ بخش معیوب از روي تجهیز 2-1-2

 . ترمیم قسمت هاي آسیب دیده2-1-3

 . تعویض یک یا چند قسمت از مجموعه معیوب2-1-4

 مجموعه . انجام تست و آزمایش به منظور حصول اطمینان از سالمت مجدد2-1-5

 هاي سازنده. نصب  یا مونتاژ بخش اصالح شده روي تجهیز یا دستگاه  مورد نظر مطابق دستورالعمل2-1-6

 )  Replacement. تعویض(2-2

باشد و بایستی قطعه جدید بـا  اگر در فرآیند تشخیص عیب یک قطعه یا دستگاه، این نتیجه حاصل گردد که قطعه یا دستگاه قابل تعمیر نمی

 شخصات ظاهري و فنی قطعه قبلی جایگزین گردد، این فرآیند را تعویض گویند. فرآیند تعویض عبارت است از:همان م

 . تحویل قطعه یا دستگاه جدید از انبار2-2-1

 . تعویض قطعه یا دستگاه جدید2-2-2

 . انجام تست و آزمایش به منظور حصول اطمینان از سالمت مجدد مجموعه2-2-3

 تعمیر و تعویض . شرح عملیات3

 شود: عملیات تعمیر و تعویض در تاسیسات آب و فاضالب، تجهیزات زیر را شامل می

تجهیزات راه اندازي، کنترلی، مانیتورینگ، ابزار دقیق، ارتباطی، مخابراتی، شبکه و پست فشار متوسط، شبکه فشار ضـعیف، مولـدهاي بـرق و    

 ها متعلقات وابسته به آن

اي نشده است بایستی از فهرست بهاي پایه رشته تاسیسات الکتریکی بدون لیه تجهیزاتی که در این فصل به آن ها اشاره. به منظور تعویض ک4

 در نظر گرفتن تهیه و حمل تجهیز استفاده شود.

ها بهـایی در   ها بایستی توسط سازنده تجهیز یا نماینده آن انجام شده و براي تعمیر آن. تجهیزاتی که داراي گارانتی و وارانتی باشند تعمیر آن5

 نظر گرفته نخواهد شد. 

 هاي تعمیر و تعویض  زیرفصل . جدول گروه بندي6

 

 
 

 

٣٢  
 

 



 فصل سوم: تعمیر و تعویض

برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
 هاي تعمیر و تعویض زیرفصل مختصر شرح و شماره جدول      

 شماره

  زیرفصل
  زیرفصل عنوان

 شماره

  زیرفصل
  زیرفصل عنوان

 کاتدیک حفاظت سیستم تجهیزات 06 ترانسفورماتورهاي فشار متوسط 01

 متري دقیق، تله کنترل، ابزار هاي سیستم تجهیزات 07 برق انتقال هوائی خطوط و پست تجهیزات 02

03 
 )UPS( وقفه بدون تغذیه منابع

08 
 و هاساختمان روشنائی هاي سیستم تجهیزات

 محوطه ها

04 
 تابلوییتجهیزات 

09 
 هوشمند حفاظت هايسیستم تجهیزات

 )الکترونیک(

   سیستم اتصال زمین 05

 
 (تعویض مقره و بوشینگ) 030111و  030110. توضیح به ردیف 7

 درصد بهاي واحد در نظر گرفته می شود. 60در صورت تعویض همزمان مقره و بوشینگ براي یکی از آیتم ها 

 (تعویض ترانسفوماتور زمینی) 030120. توضیح به ردیف 8

 گردد.درصد به بهاي واحد ردیف فوق اضافه می 40در صورتی ترانسفورماتور هوایی باشد 

  030130. توضیح توضیح به ردیف 9

یی گردد. و آیتم تعویض جرقه گیـر بـراي زمـانی کـه بـه تنهـا      تعویض جرقه گیر هنگامی که به همراه مقره باشد شامل هیچ اضافه بهایی نمی

 صورت پذیرد تعلق میگیرد.

 030372تا  030370. توضیح به ردیف 10

 درصد بهاي واحد براي  تعویض تجهیزات قابل پرداخت است.  60در صورت تعویض همزمان چند تجهیز 

 030390توضیح به ردیف . 11

 است. درصد بهاي واحد ردیف قابل پرداخت 60، جهت اصالح سیم کشی مدار فرمان راه انداز مستقیم

 030401. توضیح به ردیف 12

در بهاي واحد ردیف هزینه تعویض باتري در نظر گرفته شده  و بابت آن اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد و در صورت  نصب بیش از یک  

UPS  درصد قابل پرداخت خواهد بود. 60بهاي واحد ردیف با ضریب کاهشی 

 (اصالح چاه اتصال زمین):  030501. توضیح به ردیف 13

 شرح عملیات مربوط به این ردیف شامل موارد زیر است که براي هر یک از عملیات مربوطه  بهاي واحد این ردیف پرداخت خواهد شد. 
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 فصل سوم: تعمیر و تعویض

برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره
١۴٠١ 

  
 اصالح گردد. IEC 60364و  IEE 142  ،IEC 61557سیستم زمین بایستی مطابق با استانداردهاي معتبر بین المللی مانند

 )اصالح چاه اتصال زمین(  030501درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -2جدول 

 درصد برآورد شرح عملیات شماره ردیف

 15 همراه جوشتعویض صفحه مسی یا گالوانیزه به 1

 Rod( 15کوبیدن میله ارت ( 2

 15 تعویض کابل مسی 3

 15 تعویض مواد کاهنده  4

 35 خالی کردن و پر کردن چاه  5

 5 نصب لوله جهت تامین آب  6

 100 جمع

 

 ): 1(تعویض تجهیزات کنترل، تله متري و ابزاردقیق گروه 030701. توضیح به ردیف 14

 موارد ذیل است:  1منظور از تجهیزات کنترل، تله متري و ابزاردقیق گروه 

 سیسـتم  هـاي ، کـارت PLC/RTU سیسـتم  تغذیـه  جانبی آن و تنظیم نرم افزاري دسـتگاه، منبـع  . دستگاه ضبط کننده تصاویر، حافظه 14-1

PLC/RTUسیستم ، حافظه PLC/RTUفیلتـر  و هـواکش  صـنعتی، فـن،   تغذیـه، کـامپیوتر   ، منبع)هارد(سخت حافظه بورد، تعویض ، مادر 

 و دیتـاالگر، نصـب   حافظه الگرها، سرج ارستر، ارتقاء باتري، GPRS، GSM،APN نوع از ، مودم نمایشگر صنعتی، انواع کامپیوتر هواکش

 وایرلس هايکارت اندازي راه

 50هاي انجام شده با ضریب به طور همزمان  یک تعویض با قیمت پایه و سایر تعویض 1هاي گروه تبصره: در صورت انجام عملیات فعالیت

 درصد لحاظ خواهد شد.

برابر بهـاي واحـد آن ردیـف در     1.3ط به تجهیزات ابزار دقیق براي تاسیسات فاضالب استفاده شود تبصره : در صورتی که ردیف هاي مربو 

 نظر گرفته شود.

 ): 2(تعویض تجهیزات کنترل، تله متري و ابزاردقیق گروه 030711. توضیح به ردیف 15

 موارد ذیل است:  2منظور از تجهیزات کنترل، تله متري و ابزاردقیق گروه 

 سـطح  ونچـوري، سنسـور   نوع از سنج دبی اریفیس، سنسور نوع از سنج دبی سنج، سنسور سنج، سنسور، فشار ارتعاش فلوتر، سنسور. 15-1

ابزاردقیق به جز مواردي  ، تجهیزاتpH سنجش سوییچ، سنسور فاضالب، انواع کیفی پارامترهاي دماسنج هیدرواستاتیک، سنسور نوع از سنج
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١۴٠١ 

  
 دقیـق، ارتقـاء   ابزار انواع رکوردر و ترانسمیتر و HMI  سیستم نمایشگر ،outdoor آي، جعبه سی پی مینی کارتشده، که به صراحت اشاره

 و یا نرم افزار اسکادا plcدر دیتاالگر یا  نرم افزاري اتصال سنسورها

  030740تا  030730. توضیح به ردیف 16

 ها در نظر گرفته شده است.واحد ردیفهاي مربوط به تست و راه اندازي در بهاي . کلیه هزینه16-1

 50هاي انجام شده با ضـریب  به طور همزمان یک تعویض با قیمت پایه و سایر تعویض 1هاي گروه تبصره: در صورت انجام عملیات فعالیت

 درصد لحاظ خواهد شد.

د بهاي واحد براي تعویض همزمان درص 50در صورتی که تعویض چند سنسور به صورت همزمان صورت پذیرد  030740. در ردیف 16-2

 باشد. گیرد و در صورتی که سنسوري چند پارامتر را اندازه گیري کند مالك برآورد تعداد دستگاه میتعلق می

بـرداري و نگهـداري   بهـاي پایـه رشـته بهـره    فهرسـت  032119تـا   032113هاي هاي مغناطیسی مشابه ردیفسنج. جهت تعویض دبی16-3

 درصد اضافه بها در نظر گرفته شده است. 30ها و با با در نظر گرفتن توضیحات شرح ردیف تاسیسات آب شرب

 و پهناي باند آزاد):  UHFمتر یا مودم نوع  4هاي مخابراتی تا  (تعویض انواع آنتن 030750. توضیح به ردیف 17

 شود.درصد به بهاي واحد اضافه می 2متر به ازاي هر متر  4. براي تعویض آنتن و مودم در ارتفاع باالتر از 17-1

اي که مودم در مدار قرار گرفته و ارتباط برقرار شود، در نظر گرفتـه  ها و نصب و راه اندازي به گونهتعویض مودم 030755. در ردیف 17-2

 شده است.

 و متر 4 ارتفاع تا صنعتی روشنائی ايهمتر و چراغ 3 ارتفاع تا روشنائی هايالمپ انواع تعویض(  030806 و 030801 ردیف به . توضیح18

 ):روشنایی هاي برج

 ها تعویض المپ، راه انداز، ترانس و سرپیچ لحاظ شده است.. در بهاي واحد این ردیف18-1

 درصد بهاي واحد ردیف به عنوان اضافه بها لحاظ خواهد شد. 10. به ازاي افزایش هر یک متر ارتفاع 18-2

  030901توضیح به ردیف  

 شود.درصد به بهاي واحد اضافه خواهد  2متر به ازاي هر متر  4براي تعویض دوربین در ارتفاع باالتر از 

 :(جوشکاري موردي با هر ضخامتی) 031001. توضیح مربوط به آیتم 19

 شود.هاي بیشتر از فهارس دیگر استفاده متر در نظر گرفته شده و براي طولآیتم جوشکاري براي سقف تا ده سانتی

 
 

 

٣۵  
 

 



 فصل سوم: تعمیر و تعویض
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١۴٠١ 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٣٠١٠١ کیلو ولت آمپر. ۶٣٠تعویض سلیکاژل ترانسفورماتور تا توان  کیلوگرم ٢,٢۵٩,٠٠٠  

 کیلوگرم ٣,٠١٣,٠٠٠  
کیلو  ۶٣٠تعویض سلیکاژل ترانسفورماتور با توان بیشتر از 

 ولت آمپر.
٠٣٠١٠٢ 

 عدد ۵١٨,٠٠٠,١  
 ۶٣٠ها برای ترانسفورماتور تا توان  ها و بوشینگ تعویض مقره

 کیلو ولت آمپر.
٠٣٠١١٠ 

 عدد ۴٠٠,٠٠٠,٢  
ها برای ترانسفورماتور با توان  ها و بوشینگ تعویض مقره

 کیلو ولت آمپر. ۶٣٠باالتر 
٠٣٠١١١ 

 ٠٣٠١٢٠ کیلوولت آمپر. ۶٣٠تعویض ترانسفورماتور زمینی تا  عدد ٢٩٧,٠٠٠,٢۵  

 عدد ۶٣٠,٠٠٠,۴٣  
 ١٢۵٠تا  ۶٣٠تعویض ترانسفورماتور زمینی با توان یشتر از 

 کیلوولت آمپر.
٠٣٠١٢١ 

 عدد ٠١٨,٠٠٠,۵۴  
کیلوولت ١٢۵٠تعویض ترانسفورماتور زمینی با توان بیشتر از 

 آمپر.
٠٣٠١٢٢ 

 ٠٣٠١٣٠ ها. تعویض رله بوخهلتس، ترمیک یا جرقه گیر مقره عدد ١,٧٣٠,٠٠٠  

 ٠٣٠١۴٠ تعویض سلکتور تپ چنجر. عدد ٠٠٠,٢,١۴۵  

 ٠٣٠٢٠١ اصالح قطعی سیم خط هوائی. مورد ٠٠٠,۵,۴١۴  

 ٠٣٠٣٠١ تعمیرانواع کلیدهای فشارمتوسط ثابت. عدد ٠٠٠,٣٣۴,۶  

 ٠٣٠٣١٠ تعمیرانواع کلیدهای فشارمتوسط کشوئی. عدد ٧,٣٢٣,٠٠٠  

 ٠٣٠٣٢٠ تعمیر انواع سکسیونرهای فشارمتوسط قابل قطع زیربار. عدد ٨,٩٧٢,٠٠٠  

 ٠٣٠٣٣٠ تعمیرانواع سکسیونرهای فشارمتوسط غیرقابل قطع زیربار. عدد ٠٠٠,٨,١١۵  

 ٠٣٠٣۴٠ تعویض روغن دیژنکتورهای روغنی. لیتر ٢,٠۶٣,٠٠٠  

 ٠٣٠٣۵٠ های مکانیکی. تعمیر اینترالک عدد ٢,١۵٩,٠٠٠  

 ٠٣٠٣۵۵ های مکانیکی. تعویض اینترالک عدد ۶٠٨,٠٠٠,١  

 ٠٣٠٣۶٠ های الکتریکی. تعمیر اینترالک عدد ٢,٠٨٠,٠٠٠  

 ٠٣٠٣۶۶ های الکتریکی. تعویض اینترالک عدد ١,٨٣٣,٠٠٠  

  
 عدد ٠٠٠,٢,٢٢۴

تعویض تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک 
کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها، راه 

 آمپر. ٢۵٠اندازهای نرم و دور متغیر تا 

٠٣٠٣٧٠ 

  
 عدد ١٧٠,٠٠٠,۵

تعویض تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک 
کمپاکت ، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها، راه 

 آمپر. ٨٠٠آمپر تا  ٢۵٠  اندازهای نرم و دور متغیر بیش از

٠٣٠٣٧١ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ٠٠٠,٣۴۴,۶

تعویض تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک 
کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها، راه 

 آمپر.  ٨٠٠  اندازهای نرم و دور متغیر بیش از

٠٣٠٣٧٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٢٠۵,۴

تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک   تعمیر
تا  کمپاکت ، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها

 آمپر. ٢۵٠

٠٣٠٣٨٠ 

  
 عدد ٠٠٠,٣٨۴,۵

تعمیر تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک 
کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها بیش 

 .٨٠٠آمپر تا  ٢۵٠از 

٠٣٠٣٨١ 

  
 عدد ٨۵٠,٠٠٠,۶

تعمیر تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک 
کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها بیش 

 آمپر. ٨٠٠  از

٠٣٠٣٨٢ 

 مورد ۵٢٨,٠٠٠,٣  
راه انداز نرم، کنترل دور   اصالح کامل سیم کشی مدار فرمان

 متغیر.
٠٣٠٣٩٠ 

 ٠٣٠٣٩١ اصالح سیم کشی مدار فرمان با راه انداز ستاره مثلث. مورد ٢٩٣,٠٠٠,۵  

 ٠٣٠۴٠١ تک فاز. ۵KVAرک مونت تا توان  UPSنصب  عدد ٠٠٠,١,٢۵۵  

 ٠٣٠۴٠۶ با کانفیگ. UPSبر روی  SNMPنصب کارت  عدد ٧٧۶,۵٠٠  

 ٠٣٠۴١٠  ).UPS (دیتاالگر و    ها شارژ باتری عدد ۵٠٠,٩٣٩  

 ٠٣٠۵٠١ اصالح چاه اتصال زمین. مورد ١٧,٧١٧,٠٠٠  

 ٠٣٠۶٠١ تعویض آند فداشونده. عدد ٠٠٠,٣,٩٣۴  

 ٠٣٠۶٠٢ تعویض آند جریان تزریقی. عدد ٠٠٠,٣۵۴,۶  

 ٠٣٠٧٠١ .   ١تعویض تجهیزات کنترل، تله متری و  ابزاردقیق گروه عدد ٠٠٠,١,١۵۴  

 ٠٣٠٧٠٢ .٢تعویض تجهیزات کنترل، تله متری و ابزاردقیق گروه عدد ۵٣٠,٠٠٠,١  

 ٠٣٠٧٢٠ /.PLC/RTUدیتاالگر سیستم CPUتعویض  عدد ١,٣١٨,٠٠٠  

 عدد ٢٠٠,٠٠٠,۵  
تعویض سنسور دبی سنج کلمپی از نوع اولتراسونیک و یانوع 

 اینزرشن مغناطیسی و اولتراسونیک.
٠٣٠٧٣٠ 

 ٠٣٠٧٣١ تعویض سنسور دبی سنج از نوع راداری. عدد ١٧٨,٠٠٠,۶  

 ٠٣٠٧٣٢ تعویض سنسور دبی سنج از نوع ورتکس. عدد ٣٩٢,٠٠٠,۵  

 ٠٣٠٧٣٧ تعویض سنسور سطح سنج از نوع اولتراسونیک و راداری. عدد ١,٨٧٣,٠٠٠  

 ٠٣٠٧٣٨ تعویض سنسور سطح سنج لجن از نوع نوری. عدد ٢٩٠,٠٠٠,۴  
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بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ۶١١,٠٠٠,٣  
، BOD ،COD ،TSS تعویض سنسور سنجش کلر، 

MLSS ،H٢S ،TU  وEC. 
٠٣٠٧۴٠ 

 دستگاه ٢,٨٣٠,٠٠٠  
 UHFمتر یا مودم نوع  ۴های مخابراتی تا   تعویض انواع آنتن
 و پهنای باند آزاد.

٠٣٠٧۵٠ 

 ٠٣٠٧۵۵ و یا مودم فیبر نوری. MPLSو  ADSLتعویض مودم  عدد ٢,١۵٣,٠٠٠  

 ٠٣٠٨٠١ متر. ٣های روشنائی تا ارتفاع  -تعویض انواع المپ عدد ۵٠٠,١٢٠  

 عدد ٩٢٢,٠٠٠  
متر و  ۴های روشنائی صنعتی تا ارتفاع  تعویض انواع چراغ

 های روشنایی. برج
٠٣٠٨٠۶ 

  
 عدد ۵٠٠,١١٩

(انشعاب داخلی)کلیدهای روشنائی پریزهای   تعویض انواع
برق،تلفن، تلویزیون و شبکه کامپیوتری و انواع سنسورهای 

 سیستم روشنایی.

٠٣٠٨١٠ 

 ٠٣٠٨٢٠ تعویض فتوسل یا سنسور نجومی. عدد ۵٠٠,٢٣١  

 ٠٣٠٨٣٠ تعویض تابلوی مرکزی سیستم اعالم حریق. عدد ١,٩٨٩,٠٠٠  

 ٠٣٠٩٠١ ها.  تعویض دوربین و پایه دوربین عدد ١,٢٩٨,٠٠٠  

 ٠٣١٠٠١ جوشکاری موردی. سانتیمتر ٠٠٠,١۴۴  
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 شرح اقالم هزینه های باالسری  .١پیوست 
تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب سال برداری و نگهداشت  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

١۴٠١ 

  
 شرح اقالم هزینه های باالسری . ١پیوست 

 شود.  هزینه باالسري، به طور کلی به هزینه باالسري عمومی و هزینه باالسري کار، به شرح زیر تفکیک می
 . هزینه باالسري عمومی 1

 این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه هاي درج شده در زیر: 
 . هزینه دستمزد نیروي انسانی دفتر مرکزي، شامل نیروي انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداري و مالی، تدارکات و خدمات. 1-1

 و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزي (سهم کارفرما) به انضمام هزینه بیمه بیکاري کارکنان دفتر مرکزي. . هزینه بیمه هاي عمومی 1-2

 شود.  . هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزي و هزینه هاي ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می1-3

 مرکزي گذاري یا اجاره محل دفتر  . هزینه سرمایه1-4

 . هزینه نگهداري دفتر مرکزي 1-5

 . هزینه استهالك وسایل دفتري دفتر مرکزي 1-6

 . هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزي 1-7

 . هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزي 1-8

 . هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزي1-9

  . هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزي 1-10
 . هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزي 1-11

 ها. . هزینه تهیه اسناد، براي شرکت در مناقصه1-12

 ها. . هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه1-13

 ها . هزینه هاي متفرقه، شامل هزینه هاي حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع و مانند آن1-14

 اي دفتر مرکزي. هزینه عوارض دهیاري بر1-15
 . هزینه سرمایه گذاري یا اجاره و هزینه هاي نگهداري و بهر ه برداري از انبار مرکزي 1-16

 . هزینه دستگاه ها و تجهیزات رایانه هاي دفتر مرکزي 1-17

 . هزینه باالسري کار 2

 هزینه هاي درج شده در زیر: این هزینه، از نوع هزینه هایی است که می توان آن را با کار مشخصی مربوط کرد، مانند 
 . هزینه هاي سرمایه گذاري که شامل موارد زیر است: 2-1

 . هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، باتوجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است. 2-1-1
 . هزینه ناشی از وجوه نقدي آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست. 2-1-2
 . هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است: 2-2

 . هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات 2-2-1
 . هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت 2-2-2
 . هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجراي کار 2-2-3
 . هزینه مالیات 2-3

 . هزینه صندوق کارآموزي 2-4

 . سود پیمانکار 2-5

 گاه (که در این فهرست بها همان محدوده کار است)، که شامل موارد زیر است: . هزینه هاي مستمرکار2-6
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. هزینه دستمزد نیروي انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداري، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات. همچنین، هزینه 2-6-1

 ه تجهیز و تحویل کارگاه، منظور نشده است. هاي فهرست بها و هزین دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف
 . هزینه نیروي انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور براي بازرسی و آزمایش قرار می گیرد. 2-6-2
 . هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزي به کارگاه و سایر نقاط، براي کار مربوط. 2-6-3
 . هزینه تهیه نسخه هاي اضافی اسناد و مدارك پیمان. 2-6-4
 . هزینه غذاي کارکنان و کارمندان پیمانکار. 2-6-5
 . هزینه پذیرایی کارگاه. 2-6-6
 . هزینه هاي پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوالن کارگاه و هزینه هاي متفرقه.2-6-7
 کارگاه. . هزینه تأمین وسیله نقلیه براي تدارکات 2-6-8
 . هزینه فتوکپی، چاپ ، لوازم التحریر و ملزومات. 2-6-9
 هاي پیمانکار.  . هزینه آزمایش2-6-10
 . هزینه هاي مربوط به ایمنی، بهداشت، محیط زیست و حفاظت کار. 2-6-11
 . هزینه هاي تهیه مدارك فنی و تحویل کار. 2-7

  . هزینه هاي تهیه عکس و فیلم در حد نیاز کار.2-7-1
 . هزینه تهیه نقشه هاي کارگاهی.2-7-2
 . هزینه تهیه نقشه هاي چون ساخت. 2-7-3
 . هزینه هاي برنامه ریزي و ثبت و گزارش پروژه. 2-7-4
 . هزینه هاي نگهداري عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت. 2-7-5
 . هزینه هاي مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی. 2-7-6

هزینه دستمزد نیروي انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آالت جزو هزینه ساعتی ماشین آالت پیش بینی شده است و از ایـن بابـت   ) 1توضیح 
 هزینه اي در هزینه هاي باالسري منظور نشده است. 

چنین هزینه عوارض دهیـاري  ) در طرح هاي عمرانی، چون هزینه هاي بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاري نیروي انسانی کارگاه و هم2توضیح 
ها در هزینه هاي باالسـري  شود، هزینه اي از بابت آن(براي پیمان هاي مشمول)، توسط دستگاه هاي اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت می

 منظور نشده است. 
فهرست کلیه کسورات قانونی نظیر بیمه و مالیات و غیره که طبق قوانین جاري کشور مشمول قراردادهاي مربوط به انجام کار با استفاده از 

هاي پیمانکاران کسر و به حساب مربوط واریز خواهد شد. ضمنا شود به عهده پیمانکاران و طبق ضوابط از صورت وضعیتبهاء مذکور می
قانون تامین اجتماعی است. 38کلیه کسورات قانونی مشمول ماده 
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 . تجهیز و تحویل کار٢پیوست 

برداري و نگهداري تجهیزات برقی، کنترلی و ابزاردقیق تاسیسات آب و فاضالب  ه بهرهاین پیوست، به صورت عمومی و براي استفاده در رشت
 تهیه شده است. 

 . تعاریف 1

انجـام شـود، تـا آغـاز و انجـام دادن       مورد نظـر ها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت براي دوره  تجهیز عبارت از عملیات، اقدام. 1-1
موضوع این فهرست بها تجهیز به معنی استقرار گروه یا افرادي در در خصوص  عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارك پیمان، میسر شود.

فرآیندها و  عیب یابی و رفع عیب اي، برداري، نگهداري برنامهآالت مناسب براي بهره هاي مورد نظر با ابزارها، تجهیزات و ماشین محل یا محل
 باشد.می اي  تجهیزات برقی، کنترلی و ابزاردقیق تاسیسات آب و فاضالب با رعایت اصول ایمنی و حرفه

 محدوده کار براي هر یک از مولفه هاي تاسیسات آب و فاضالب عبارت است از: .1-2

 رسی آنهاچاه ها، تمام محدوده اي که چاهها در آن واقع هستند و جاد دست
 تصفیه خانه، محدوده محصور یا توافق شده تصفیه خانه

 ایستگاه پمپاژ، محدوده محصور یا توافق شده ایستگاه پمپاژ
 آب شیرین کن، محدوده اي که آب شیرین کن در آن واقع شده یا محصور یا توافق شده

 قع استخطوط انتقال، کل محدوده اي که خط و حریم آن و جاده هاي دسترسی در آن وا
 مخازن، محدوده اي که مخزن در آن واقع است یا توافق شده

هاي  گیرند، مانند کارگاه قرار می استفادهشود که براي پشتیبانی عملیات بهره برداري، مورد  هاي پشتیبانی، به ساختمانی گفته می ساختمان.  1-3
ت، انبارهاي سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار ، اتاق محل ترانسـفورماتورها  آال هاي سرپوشیده ماشین هاي تاسیساتی، تعمیرگاه سرپوشیده، کارگاه

 و مولدهاي برق ، ایستگاه سوخت رسانی و ...
شود که براي افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها مورد استفاده قرارگیـرد، ماننـد    هاي عمومی، به ساختمانی گفته می . ساختمان1-4

، مهمانسرا، ساختمان هاي مسکونی، غذاخوري، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشویخانه، تلفن خانه، پارکینـگ  دفاتر کار، نمازخانه
 هاي سرپوشیده. 

ها تاسیسات و ماشین آالت، به روش احـداث یـا نصـب در     فراهم کردن ساختمان ل،یهاي تجهیز و تحو منظور از تامین در شرح ردیف. 1-5
هاي مربوط به نگهداري و بهره بـرداري   ها از امکانات موجود در محل، به صورت خرید خدمت یا اجاره و اقداماختیار گرفتن آنکارگاه یا در 

  هاست.از آن
هـاي   سـاختمان یـا تحویـل دادن   و  لـوازم آوري مصالح،  جمع برداري و نگهداري به صورت خاتمه عملیات بهره از است عبارت . تحویل1-6

تمیـز کـردن و    ، محـدوده کـار  آالت و دیگـر تـدارکات پیمانکـار از     ماشین لوازم،، خارج کردن مصالح، عمومی در اختیار پیمانکارپشتیبانی یا 
 .باشد میهاي تحویلی کارفرما،  برگرداندن محل

 . روش تهیه برآورد2

همچنین، روش انتخاب شده براي اجراي آن، اقتصادي . مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، باید باتوجه به شرایط و نیاز هر کار و 2-1
ترین روش براي تجهیز کار را تعیین و برمبناي آن ، هزینه هاي مربوط را طبق ردیف هاي پیش بینی شده در فهرست این پیوسـت، برحسـب   

انچـه مشخصـات ویـژه اي بـراي     هاي مورد نظر، درج کند و چنقیمت هاي محل اجراي کار به صورت مقطوع برآورد کرده و در برابر ردیف
شود،  تجهیز و تحویل کار الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش بینی کند. در پیمان هایی که از چند فهرست بهاي واحد استفاده می

 شود. تنها یک فهرست تجهیز و تحویل کار براي کل کار تهیه می
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هاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، باتوجه به  شود، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان میتبصره: در پیمان هایی که مشمول خاتمه یا فسخ 

 شود. میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط بین کارفرما و پیمانکار توافق می
نانچه براي انتقال آب، بـرق،  . نحوه تأمین آب، برق، گاز و مخابرات کار در دوره اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود. چ2-2

ي گاز و برقراري ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسري یا محلی تا محل مورد استفاده در کار، اقدامات لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی، بـرا 
 برداري و نگهداري الزم باشد، باید چگونگی انجام آن در شرایط خصوصی پیمان، پیش بینی شود. دوره بهره

انچه تدارك و تامین برق رسانی برعهده کارفرما نباشد، هزینه آن برآورد گردیده و پس از کسر هزینه هاي قابل برگشت در پایان کار، . چن2-3
 شود.  بینی میباقیمانده جزو تجهیز کار پیش

رد، بسته به مورد و شرایط موضوع الزم . چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد، آب رسانی تا مبدا سامانه یا احداث چاه آب را به عهده بگی2-4
  است موارد در شرایط پیمان مالحظه و منظور شود. 

برداري و نگهداري، از سوي پیمانکار تامین زمین صورت گیـرد، بایـد موضـوع تـأمین      . چنانچه به هر دلیل الزم باشد براي عملیات بهره2-5
 کار، منظور شود. هاي تجهیز  برآورد هزینه شده و هزینه آن جزو  زمین از سوي پیمانکار در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی

مابین در مورد تجهیز کار به عهـده کارفرمـا گذاشـته شـده اسـت،       . به استثناي تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پیمان فی2-6
اختیار پیمانکار قراردهد، باید در شرایط خصوصی پیمان پـیش  هرنوع تسهیالت دیگري که کارفرما در نظر دارد براي تجهیز و تحویل کار در 

 بینی شود.

هایی مانند تأسیسات، آهنگري، نجاري، آرماتوربندي و ساخت قطعات پیش ساخته، در بهاي واحد ردیف هاي فصل  . هزینه تجهیز کارگاه2-7
تجهیز تعمیرگاه هاي ماشـین آالت در هزینـه سـاعتی ماشـین      شود. هزینه اي منظور نمی هاي مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه

. هزینه غـذاي کارمنـدان پیمانکـار ، در    8-2   شود.  آالت، در ردیف هاي مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت، هزینه اي منظور نمی
هایی براي تأمین غذاي کارگران پرداخت کند،  هزینه هزینه هاي مستمر پیش بینی شده است. در کارهایی که الزم است پیمانکار هزینه یا کمک

 شود.  این هزینه جزو هزینه هاي تجهیز و تحویل کار منظور می

. در کارهایی که تأمین غذاي کارمندان کارفرما و آزمایشگاه، در محدوده کار ضـروري اسـت، شـمار اسـتفاده کننـده از غـذا در شـرایط        2-9
 شود.  هاي تجهیز و تحویل کار ، منظور می ه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینهشود و هزین خصوصی پیمان تعیین می

 .و آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد هزینه اجراي کار مجاز نیست ناظرینپیش بینی هزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، . 2-10
 . شرایط کلی3

وش پیش بینی شده در اسناد و مدارك پیمان براي تأمین آب، برق، گاز و مخابرات، پیمانکار را به . کارفرما در صورت لزوم با توجه به ر3-1
دستگاه هاي اجرایی و سازمان هاي دولتی براي گرفتن انشعاب آب، برق، گاز وتلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیـق یـا نیمـه عمیـق و     

 معرفی می کند. موارد مشابه براي استفاده موقت در دوره ساختمان، 

. پیمانکار موظف است عملیات تجهیز کار را، در مدت زمان تعیین شده ، باتوجه به شرایط منطقه، درحد متعارف بـه انجـام برسـاند، در    3-2
به رعایت مواردي که دستورالعمل اجرایی ویژه اي، براي عملیات تجهیز و تحویل کار در اسناد و مدارك پیمان درج شده باشد، پیمانکار ملزم 

  آن است.
شود. تجهیز مـازاد   . تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و تحویل کار، در حدي که در اسناد و مدارك پیمان پیش بینی شده است، انجام می3-3

شود،  بابت، انجام نمیبرموارد یا مبالغ پیش بینی شده در پیمان که مورد نیاز انجام کار است، به هزینه پیمانکار است و پرداخت اضافی از این 
هاي تجهیز اضافی، تنها براي  کند و هزینهچنانچه طبق شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان، تغییر کند، مبلغ مقطوع تجهیز و تحویل کار تغییر نمی

 قیمت جدید مطابق دستورالعمل مربوط، قابل پرداخت است. 
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، تا سقف مبلغ پیش بینی شده در ردیف هـاي  4ردیف ها ، با توجه به مفاد بند . هزینه تجهیز و تحویل کار، در صورت تأمین هریک از 3-4

 شود.  مربوط، پرداخت می

در پیمان هایی که هزینه تجهیز و تحویل آن ها به صورت یک قلم تعیین شده است، جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و تحویل، بدون  -تبصره
میلیـارد ریـال    100و براي برآورد تا مبلـغ   420204و  420203،  420303و  420302،  420301هاي مربوط به ردیف هاي  احتساب هزینه
میلیـارد   200درصد و براي برآورد بـا مبلـغ بـاالتر از     4میلیارد ریال از میزان  200میلیارد تا مبلغ  100درصد  و براي  بیش از 5نباید از میزان 

 .بیشتر شود هاي تجهیز و تحویل کاربدون هزینه اجراي کارمبلغ برآورد هزینه  درصد 2 نباید از میزان ریال 
گیرد یا حسب ضـرورت احـدث    . پیمانکار موظف است به هزینه خود، ساختمان ها و تأسیسات موقت را براي تجهیز کار در اختیار می3-5

 کند ، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزي و سیل، بیمه کند. می

هاي تحویلی کارفرما احداث شده است، باید پس از انجـام کـار برچیـده     ت و تأسیسات مربوط به تجهیز که در زمینهاي موق . ساختمان3-6
هـا و   شوند، تجهیزات، و مصالح بازیافتی تجهیز کار (به استثناي تجهیز انجام شده توسط کارفرما) متعلق به پیمانکار است. بـه جـز سـاختمان   

ها و تأسیسات تجهیز کار که توسط پیمانکار در زمین کارفرما احداث شده اسـت، مـورد نیـاز کارفرمـا      نقطعات پیش ساخته، چنانچه ساختما
ها و تأسیسات یاد شده به ها، براساس نرخ متعارف دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار، ساختمانباشد، بهاي مصالح بازیافتی آن

 شود.  کارفرما واگذار می

 ت . نحوه پرداخ4

ها درج  تحویل کار، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آن ها، محاسبه شده و در صورت وضعیت هاي تجهیز و  . هزینه هریک از ردیف4-1
 شود.  می

شود، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد، به تناسب  ها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام میهایی که تأمین آن هزینه ردیف  -تبصره
شود و چنانچه به کل کار مربوط شود، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه و پرداخت  پیشرفت آن بخشی از کار محاسبه می

 شود.  می
 شود.  ها منظور می . هزینه تجهیز و تحویل کار، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادي پیمانکار، درصورت وضعیت4-2

سو ،  4سو و  2پیچ گوشتی   5000Vاز پیمانکار شامل: فاز متر فشار ضعیف، انبردست، سیم چین و دم باریک با عایق . ابزار آالت مورد نی5
ي، آچار آلن، آچار فرانسه، انبر قفلی، مولتی متر (جریان،ولتاژ، اهم، کسینوس فی و ...) نوع کلمپی، هویه برقی (قلمـی) بـا لـوازم لحـیم کـار     

 20کشـی  ولت، کاتر به همراه تیغ کاتر، فنر سیم 1000کیلوولت، دستگاه پرس کابلشو، میگر  20فازمتر فشار متوسط روغن، سیم لحیم و .... ، 
از فهرسـت   420506متري و جعبه ابزار فلزي مناسب ابزارآالت فوق و .... بر حسب نیاز و تایید کارفرما می باشد که هزینـه آن در ردیـف   

 خت خواهد شد.ردیف هاي تجهیز و تحویل کار پردا
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 فهرست ردیف هاي تجهیز و تحویل کار

 مبلغ (ریال) واحد شرح شماره

420101 
تأمین و تجهیزمحل سکونت کارمندان و افراد متخصص 

 پیمانکار
  مقطوع

  مقطوع تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 420102

  مقطوع کار پیمانکار تأمین و تجهیز ساختمان هاي اداري و دفاتر 420103

  مقطوع تأمین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران 420201

  مقطوع تأمین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران 420202

420203 

تامین تجهیزات حفاظت فردي براي جلوگیري از برق گرفتگی 
قوس طبق پروژه (کاله ایمنی عایق برق، سرپوش ضد جرقه 

هاي الکتریکی، دستکش عایق برق، الکتریکی، لباس ضد جرقه
 چکه الستیکی عایق برق فشار قوي)

  مقطوع

420204 
بانی، رابط  قابل تنظیم سیم بانی و خرید کمربند ایمنی سیم

تجهیزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع براي کار در خطوط 
 انتقال نیرو

  مقطوع

  مقطوع سکونت کارکنان کارفرماتأمین و تجهیز محل  420301

  مقطوع تأمین و تجهیز ساختمان هاي اداري و دفاتر کار کارفرما  420302

  مقطوع تأمین غذاي کارمندان کارفرما  420303

420306 
) و HSEبهداشت و محیط زیست( هزینه برقراري نظام ایمنی،

 هاي مندرج در اسناد پیمانبراساس دستورالعمل  حفاظت کار،
  مقطوع

420401 
تأمین ساختمان هاي پشتیبانی و تجهیز انبارهاي سرپوشیده، 

 آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه
  مقطوع

  مقطوع تجهیز دفاتر کارفرما به اینترنت پرسرعت 420402

  مقطوع تأمین آب در محدوده کار و شبکه آب رسانی داخل محدوده 420501

  مقطوع کار  و شبکه برق رسانی داخل محدودهتأمین برق در محدوده  420502

  مقطوع تأمین سامانه هاي مخابراتی در محدوده کار 420503

تأمین عالیم و وسایل ایمنی براي اطراف ترانشه ها ،چاه ها و  420505
 گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد

  مقطوع
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در متن  5تأمین ابزار آالت مورد نیاز پیمانکار مطابق با بند  420506

 پیوست 
  مقطوع

  مقطوع تأمین سامانه گازرسانی در محدوده کار 420507

 
 

 مبلغ (ریال) واحد شرح شماره

  مقطوع تأمین سامانه سوخت رسانی در محدوده کار 420508

  مقطوع تأمین سیم کارت براي سیستم تله متري 420509

  مقطوع حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده کار 420601

  مقطوع بیمه تجهیزات در محدوده کار 420701

  مقطوع تحویل کار 420801

  مقطوع جمع هزینه تجهیز و تحویل کار
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 جدید کارهای .٣ پیوست

 
برداري و نگهـداري تجهیـزات    ها، در قراردادهاي پیمانکاري بهره ها و پیوست . فهرست بهاي حاضر شامل: کلیات، دستورالعمل کاربرد، فصل1

 گردد.  برقی، کنترلی و ابزاردقیق تاسیسات آب و فاضالب، به عنوان فهرست بهاي منضم به پیمان تلقی می

 بینـی  پیش ردیف یا نحوه پرداخت آن، براي بها در این فهرست که شود، ابالغ پیمانکار به جدیدي کارهاي پیمان، موضوع چارچوب در . اگر2

  .شود عمل می مابین مطابق ضوابط مربوط در شرایط عمومی پیمان فی جدید قیمت تعیین براي نشده باشد،
 شود. به آن اعمال می 14/1کار جدید ابالغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب باالسري  ) چنانچه  1تبصره 

 و اسناد در بینی شده پیش تجهیز به نسبت اضافی تجهیز نتیجه در و جدید تجهیزات پیوست، این موضوع کارهاي اجراي براي ) چنانچه 2تبصره 
 توافق کار پیمان، تحویل و تجهیز مقطوع مبلغ درصد 25 تا حداکثر پیمانکار با ها، آن هزینه و تجهیز اضافی اقالم مورد در باشد، نیاز پیمان مدارك

 شود.می
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 تشکر و قدردانی

 

هایی بوده که از زمان  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست          
) و نظام فنی 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 

)، به منظور ایجاد 1400/ 03/ 08هـ مورخ  57697/ت 25254و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیات وزیران به شماره 
شود. این فهارس از نوع گروه  اي کشور انجام می هاي توسعه هاي اجراي پروژه هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه

اي واحد به شود. اولین فهرست هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ می االجرا) بوده و به دستگاه اول (الزم
هاي یاد شده هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب  ابالغ گردید و از آن پس، فهرست 1355پایه در سال 

 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان کشور مورد به
نظران ارزشمندي که در  م مدیران، کارشناسان و صاحبداشت زحمات تما داشت یاد و خاطره و پاس ضمن گرامی

 اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و بهروزي داریم. هاي واحد پایه تالش کرده سال در جریان تدوین فهرست 45طول 
، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی و اجرایی یکپارچه 1401بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک با ابالغ فهرست

 ها برداشته شده است. ه راي برآورد بهنگام طرح ها و پروژکشور ب
به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، 

بهاي  تصویب فهرستهاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و  نظرانی که در مراحل تعیین قیمت کارشناسان و صاحب
به  1401 برداري و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب  ه رشته بهرهواحد پای

 گردد. شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می
  توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم. 
 

برداري و نگهداشت تجهیزات برقی، بهره کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته 
 :1401کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضالب 

 سازمان برنامه و بودجه کشور
 رئیس امور نظام فنی اجرایی مشاورین و پیمانکاران فر سیدجواد قانع

 مسعود شکیبایی فر
 اللهی طاهر فتح

 

 علیرضا فخر رحیمی
 کاوه هنري

 

  امیر جهانشاهی
 

 وزارت نیرو – مهندسی آب و فاضالب کشورشرکت 
 )آب و فاضالب(مسوول کمیته فنی راهبري فهرست بها در شرکت   حمیدرضا کشفیسید 

 سیدعلیرضا طباطبایی
 فیفرهاد شری

 

  قهفرخی قنبريسحر 
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